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Nu zaterdag 

VU-Verkiezingskongres 
Om 14 u. 30 in de Nieuwe Stadsfeestzaal te Mechelen 

Schuldig stilzwijgen 
In ons land bestaat kiesplicht, ledere stemgerechtigde burger 

wordt geacht, op straf van boete, zijn stembriefje in de urne te 
stoppen. Tegenover deze plicht zou een recht moeten staan: het 
recht van de burger op behoorlijke informatie. 

Met dit recht wordt tijdens de huidige verkiezingskampanje de 
straat aangeveegd. In de eerste plaats door de gestroomlijnde dag
bladpers, die grotendeels horig is aan de huidige meerderheid. 
Vervolgens door de „Vlaamse" traditionele partijen zelf, die 
slechts geobsedeerd zijn door de rol die voor hen al dan niet is 
weggelegd na 13 december. 

De informatie-lacune is het opvallendst bij de CVP. Eigenlijk 
ontbreekt deze partij totaal in de huidige kampanje. Haar pro
gramma, haar standpunten, haar eventuele opstelling na de ver
kiezingen zijn vervangen door het opdringerig beeld van een za
ligmaker, een geruststellende wonderdoener voor wiens tover
kracht geen enkele uitleg of verklaring hoeft gegeven te worden. 

Met geen woord wordt nog gerept over de redenen van de val 
van Martens-VI. De beschamende karrousel, de onwil en de on
macht om een uitspraak van de Raad van State te doen eerbiedi
gen: de door de CVP gestroomlijnde media zwijgen er over als ver
moord. De chantage van de PSC, die in twee jaar tijds voor de 
derde maal een krisis en voor de tweede maal verkiezingen mee
bracht, die tussendoor de zoveel machtiger CVP op sleeptouw nam 
als aanhangwagen: geen letter meer erover. 

Wel integendeel! Men tracht de goegemeente wijs te maken dat 
niet het absolute onvermogen van Martens, doch wel ergens een 
accidenteel bananeschilletje de val van de regering heeft veroor
zaakt. Dat er verder geen vuiltje aan de lucht is. Dat na 13 decem
ber alles vanzelf zal terugvallen in de oude vertrouwde plooi. 

Een oogopslag op wat thans bezuiden de taalgrens gebeurt 
volstaat nochtans om de gerustsusserij van de traditionele par
tijen in Vlaanderen, vooral van de CVP, af te doen als volksver-
lakkerij. Waar de drie kleurpartijen in Vlaanderen met mekaar 
wedijveren om de Waals-Vlaamse dimensie buiten de verkie
zingskampanjes te houden, wedijveren hun Waalse zusterpar
tijen in wallingantisch en anti-Vlaams opbod. Niet alleen hebben 
de Waalse CVP, de Waalse PVV en de Waalse SP ieder „retour a 
Liege"-Voerenaars op hun lijsten. Daarenboven zeggen zij onbe
vangen, wat zij na 13 december zinnens zijn te doen en af te 
dwingen. 

Er is ten eerste Happart. Terwijl de CVP van krommenaas ge
baart en met alle middelen tracht deze naam en dit dossier te doen 
vergeten, zeggen de Waalse zusterpartijen openlijk dat ze de zaak 
Happart na 13 december onmiddellijk terug op tafel zullen gooien. 
De PSC eist een herziening van het Voerens statuut, voorafgaan
delijk aan iedere regeringsvorming. De Waalse socialisten willen 
de „aanpassing" van het statuut van Voeren. De PRL blijft bij 
deze eisen niet achter. 

De drie Waalse partijen eisen eensgezind, dat Brussel een vol
waardig derde gewest wordt met grenzen „in overeenstemming 
met de wil van de bevolking". Er hoeft geen tekeningetje bij om 
te weten wat dit betekent: het op de helling zetten van de 25 jaar 
geleden vastgelegde taalgrens. 

Een derde dossier dat de Walen na de verkiezingen dadelijk op 
tafel zullen gooien is dat van de centen. Eensgezind stellen de 
Waalse partijen zich op, om het huidig voor Wallonië voordelige 
sisteem van de dotaties te behouden en om verder jaarlijks 120 
miljard Vlaams geld binnen te rijven. 

Tegenover dit arrogante offensief van hun Waalse zusterpar
tijen komt er niet het minste weerwerk van de Vlaamse kleurpar
tijen. 

De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de CVP, omdat die nog 
altijd de grootste Vlaamse partij is en omdat ze bestendig aan de 
macht zit. Zij houdt het bij haar vage, tot niets verbindend „ja". 

Martens zelf heeft al gezegd dat hij na de verkiezingen wil ver
der doen zoals hij bezig was: met de PSC. Dat is tenminste duide
lijk! Op 13 december ja-knikken voor Martens, betekent op 14 de-
xember Happart terugj tvo j 
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Ontwapeningsakkoord binnen bereik 

Goed nieuws 
Voor het eerst sinds lang is het ons gegund op de 

frontpagina uit te pakken met echt goed nieuws. 
Dinsdag werd immers tussen de grootmachten een 
ontwerp-akkoord bereikt over de verdwijning van een 
aantal atoomraketten. 

Al blijft er nog een lange weg te gaan... 

DE ministers van buiten
landse zaken van de VSA 
en de USSR, Schultz en 

Sjevarnadze, kregen nu van
wege hun bazen voldoende on
derhandelingsruimte om een 
kompromis te bereiken Het sinds 
jaren aanslepende dovemansge-
klets maakte eindelijk plaats voor 
een echt gesprek, waarbij beide 
eksellenties de intentie hadden 
om tot een akkoord te komen 
Deze gunstige kentering kan elk 
zinnig mens slechts verheugen 

Alhoewel iedereen weet dat 
met meteen een plotse opwelling 
van vredesdrang aan de basis ligt 
van deze overeenkomst, die al 
veel langer een feit had kunnen 
en moeten zijn In de Sovjetunie 
heeft partijleider Gorbatsjov 
dringend behoefte aan een op
zienbarend iets, wil hij straks met 
aan de dijk worden gezet omwille 
van zijn glasnost- en perestroika-
politiek Daarenboven wenst Gor
batsjov een stukje van het im
mense bewapenings- en defen
siebudget te kunnen draineren 

naar projekten die de belabberde 
ekonomische situatie van zijn 
land mogelijks verbeteren 
Schultz en Reagan van hun kant 
zijn evaneens op zoek naar een 
sukses, vermits de presidentsver
kiezingen van '88 steeds dichter
bij komen En ook in de VSA is 
het lang met allemaal rozegeur 
en maneschijn op ekonomisch-
financieel vlak, de beurscrash is 
daar slechts een bewijs van 

Vooral de Europeanen aan 
beide zijden van ,,het IJzeren 
Gordijn" mogen tevreden zijn 
De kans dat deze mensdomver-
metigende tuigen weggehaald 
worden uit het oude Avondland, 
behoort met langer tot het rijk der 
dromen Indien de groten ten
minste durven doorzetten en zich 
met op sleeptouw laten nemen 
door tjepaalde lobby's, die aan 
het hele handeltje grote poen ver
dienen 

Gisteren kwam Schultz de 
A/,4l/0-bondgenoten te Brussel 
informeren over het bereikte 
maar nog met definitief onderte

kende akkoord Bij het ter perse 
gaan kenden we nog met de af
loop van dit overleg, al vrezen wij 
dat met name de Belgische mi
nister van buitenlandse zaken 
andermaal een havikkenstand-
punt zal innemen door te wijzen 
op de ,,grote moeilijkheden" die 
zich stellen bij het verwijderen 
van de geplaatste kerntuigen 

Tot slot twijfelt niemand eraan 
dat dit slechts een begin is en dat 
er nog heel wat meer moet ge
beuren om ooit tot een kernvrij-
ere wereld te komen Enige hoop 
IS niettemin gewettigd in deze 
donkerste weken van het jaar 

(pvdd) 

Scouts 
Op de verruimde VU-^ 

lijsten prijken niet alleen 
professoren en mensen uit 
het industriële milieu, 
maar ook niemand minder 
dan de algemeen verant
woordelijke van de Vlaam
se Scouts! 

Ons gesprek met 
VVKSM-verbondskommis-
sarls Herman Lauwers 
leest U op biz. 3 en 24. 
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... 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 in 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 niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

OOSTENRIJK 

Hartelijke groeten vanuit Lange-
neeg in Bregenzerwald, Vorarlberg en 
bedankt voor de met WIJ gewonnen 
prijs naar Oostenrijk! 

Fam. Vandierendonck, Brugge 

MARTENS-DEPREZ 

Zelden was een keuze voor ons zo 
eenvoudig als nu. Wie deze keer in 
Vlaanderen voor de PSC wil stem
men, kan kiezen tussen PVV en CVP. 
Wie voor Martens of een aan van de 
zijnen stemt, geett zijn politiek wapen 
aan de onbetrouwbare Deprez van de 
PSC. 

Deze verkiezingen verplichten een 
Vlaming, die de toekomst van zijn volk 
boven alles stelt, tot het kiezen voor 
de Volksunie. 

Ook nu zullen er partijen koppig 
blijven alleen lopen achter program
mapunten, die in de huidige omstan
digheden, zeer kritiek voor de Vlaam
se toekomst van zeer bijkomend be
lang zijn of die beter buiten de politie
ke arena blijven. 

Ik ga liever niet in bijzonderheden, 
maar ik hoop dat het gezonde Vlaam
se verstand zoveel mogelijk zal door
wegen bij deze verkiezingen. 

Het gaat nu tussen PSC-Deprez, 
bondgenoot van Martens, en ons. Als 
de gevolgen van deze duidelijk keuze, 
erg in ons voordeel uitvallen, dan 
staat de weg open naar een Vlaande
ren waar eender welke gek welke taal 
mag spreken, maar met deze taal bij 
ons nergens zal terechtkomen voor 
administratieve zaken. 

Wie CVP of P W stemt, ondermijnt 
de kansen van zijn volk, van hemzelf 
en van zijn nageslacht. 

J.E. Torfs, Oostende 

VLAGGEN 

In WIJ nr 27 van 2 juli las ik dat VU-
Ranst een vraag richtte aan BP om de 
vlag van de Vlaamse Gemeeschap uit 
te hangen langs de autoweg in hun 
PB-benzinestations. BP antwoordde 
dat zij heeft beslist de bevlagging te 
beperken tot nationaliteitsvlaggen. 

Op de autoweg Brussel-Namen heb 
ik ter hoogte van Gembloux gezien 
dat aldaar langs beide kanten wel de 
Waalse vlag wordt uitgehangen. Bij
gevolg: in Wallonië mag het, in Vlaan
deren niet. 

M.S., Koksljde 

MOOIE ATTENTIE (1) 

Het deed mij werkelijk groot genoe
gen enkele dagen geleden hartelijke 
felicitaties te mogen ontvangen van 

voorzitter Jaak uabrieis en seKretaris 
Paul Van Grambergen ter gelegen
heid van mijn verjaardag. Hartelijk 
dank hiervoor, een bewijs dat men in 
de VU geen nummer is maar een 
mens. 

Ik wil dit graag in het weekblad WIJ 
doen opdat de militanten zouden we
ten tot welke soort partij ze behoren. 

Dergelijke kleine attentie is voor mij 
meer waard dan een kus van eenm of 
andere blauwe playgirl na de verkie
zingen of een ,,Pens met een (beteke) 
compot(te)..." 

(Ingekort) 

Fr. Van Ransbeeck, Asse 

MOOIE ATTENTIE (2) 
In WIJ van 22 oktober las ik dat een 

dame een verjaardagskaart ontving 
vanwege algemeen sekretaris P. Van 
Grembergen. Haar voorstel dit ook 
voor de leden te doen is goed, maar 
wie gaat dat betalen, nu de VU de 
centen nodig heeft voor de komende 
verkiezingen? 

Ook ik ontving een telegram van 
Hugo Schiltz, nadat ik hem uitnodigde 
voor mijn 60ste verjaardag. Mijn voor
stel is vrienden en familie uit te nodi
gen met een kaartje met Vlaamse 
karakter. Dan zijn de onkosten wel 
voor de feesteling zelf, maar bereikt 
men meer mensen om er een aange
name verjaardag van te maken. Zo 
weet men dat het uit het hart komt en 
niet een gewoonte is van het bestuur. 

(Ingekort) 
Raes Cami, Antwerpen 

ZO€K€J2C]e 

NOORWEGEN 
VU-lid verhuurt Intieme blokhut-chalet 
in Noorwegen. Prachtige natuur. 
Ruimte en rust. Onvergetelijk! Tel. 
015/71.16.00. 

n Manuela Desert, Edlngsesteen-
weg 373 te 9490 Denderwindeke 
(°1965), studies: restauranthouder, is 
bereid ander werk te aanvaarden dan 
restauranthouder. Kontaktadres: Wil
ly De Sager, NIjken 6, 9490 Nlnove. 
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S. M. B. 

P.V.B.A. 
Stationsstraat 42 

Bierhandel Hellinckx 
Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
Ht lERHANDElW 

ELUNCKA 
Doorlopende promoties 
•Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — fcuur — 
verhuur van cafés 

V îj bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, 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 Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 051/72 28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten • Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

Het ̂ alinötïui^ 
Sedert 1910 

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

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

Industnële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittnfiannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

Iz S l ^ i Hoek 
( ^ T O ; j Wolvengracht 

r^T^^TZ' Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banketbakkerij 

AIMTWERPIA 
* ^ . JOOST GOSSYE 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur! 
Specialiteiten: 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrussalbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESW^JRA^ •̂-FR^UJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/è 290 Bfr. 
groepen: l<offietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 087-68.67.03 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070Anderlecht 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — 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 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Rayrtiond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
O vereinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

cAFe 
ZAM. 

BR.CC 
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Swaelen 
steunt Blok 

Lijsten 
Vorige week vrijdag en zater

dag waren erg belangrijke ogen
blikken Toen moesten immers de 
kandidatenlijsten ter griffie van de 
kiesarrondissementen worden 
neergelegd Dit gaat traditioneel 
gepaard met heel wat administra
tieve beslommeringen, waaron
der tientallen handtekeningen 

Zaterdagnamiddag raakte be
kend dat parlementsleden van de 
CVP ook deze keer een reeks 
handtekeningen heeft geleverd 
voor de geldigverkJaring van de 
kandidatenlijsten van het zg 
Vlaams Blok Maandag gebeurde 
dit opnieuw bij de nummerloting 

De bedoeling van deze hand
en spandiensten vanwege de 
CVP IS duidelijk door hulp te 
verlenen aan deze pietluttige 
maar hoogst agressieve partij, 
hoopt de CVP een deel stemmen 
te helpen afsnoepen van de 
Volksunie 

Dit zou wel eens aardig ver
keerd kunnen uitdraaien voor de 
CVP Enerzijds omdat uit studies 
blijkt dat de afvloei van CVP-
kiezers naar het Vlaams Blok he
lemaal met gering is en ander
zijds omdat nogal wat ACV-sym-
patisanten het bepaald met leuk 
vinden dat hun klassieke ,,moe-
der"-partij hulp verleent aan een 
fraktie die het bestaan van syndi-
katen bestrijdt 

Rijp voor-
Vorige week gaf de CVP-studie-

dienst haar (arrogante) inzichten 
vrij over wie al dan met ,,rege-
nngsnjp" is en wie met De reak-
tie van l/ü-voorzitter Jaak Ga
briels op dit gewauwel liet met 
lang op zich wachten 

,,De CVP IS wel de laatste partij 
die de anderen de les moet spel
len Al 40 jaar lang is ze aan de 
macht Meestal leverde zij ook de 
premier De CVP is bijgevolg als 
eerste verantwoordelijk voor de 
knoeiboel waar de burgers nu het 

slachtoffer van worden " Het is 
inderdaad zo dat de burgers nu 
zwaar moeten inleveren door de 
schuld van de CVP, die de ekono-
mische situatie tijdens de jaren 
zeventig heeft laten ontsporen 

Indien de CVP zich ooit de 
moeite zou getroost hebben de 
talrijke VU-nota's te lezen, dan 
zou ze nu weten dat met name de 
Volksunie sinds jaren degelijke 
en haalbare alternatieven m b t 
het herstelbeleid heeft gesugge
reerd ,,De VU stelt vast dat de 
zelfgenoegzaamheid van de CVP 
slechts kan opgehangen worden 
aan enkele cijfertjes, die boven
dien nog in een leugenachtige 
kontekst worden geplaatst " 

...de regering? 
Zonder de tientallen miljarden 

inlevermgent g V deonderneme-
ningen die de bevolking zich heeft 
getroost, zou er van een investe-
nngstoename geen sprake zijn 
,,De CVP zou bijgevolg beter de 
mannen en vrouwen in dit land op 
haar blote knieën bedanken, in 
plaats van zichzelf op te vrijen 
omwille van de inspanningen die 
hen met toekomen ", aldus Ga-
bnels 

De CVP blaast weer warm en 
koud, zoals bij elke verkiezing 
.Enerzijds wordt Geens afgestoft 

om de prestaties van de Vlamin
gen op te hemelen, anderzijds 
moeten diezelfde Vlamingen blij
ven wachten op een verdere 
staatshervorming en de beloning 
van de door hen geleverde pres
taties ' Alsof de Vlaamse kiezer 
al vergeten zijn dat het juist de 
CVP IS die tijdens de vorige rege
ringen een verdere staatshervor 
ming heeft afgeremd 

Begrijpe wie kan 

Jaak 
Gabriels: 
CVP verant
woordelijk 

Oproep 
Het IJzerbedevaartkomitee 

doet, bij monde van voorzitter 
Paul Daels en sekretaris Koen 
Baert, een merkwaardige oproep 
tot de Vlaamse kiezers, vermits 
deze van uitzonderlijk belang zijn 
voor de gehele Vlaamse gemeen
schap 

Net zoals bij de loting van voetbalwedstrijden werden maandag db 
nationale lijstnummers geloot uit een grote beker Voor de Volksunie 
was oud-voorzitter Vic Anciaux aanwezig, hij kreeg het nummer 13 
toegewezen (»oto Peustiens) 

m 
Mensen die met ons meedoen 

Herman Lauwers 
3de plaats VU-KameriiJst arr. Antwerpen 

ANTWERPEN. — Er bestond een tijd dat de overstap van de jeugdbeweging 
naar de partijpolitiek geen rariteit was. Denken we maar aan figuren zoals Maurits 
Van Haegendoren, Maurits Coppieters, Willy Kuijpers, Jean-Luc Dehaene, 
Wilfried Martens e.a. Sinds de tweede helft van de zeventiger jaren is dit een 
eerder zeldzame gebeurtenis geworden. 

De Volksunie pakt nu echter uit met niemand minder dan de nationale 
verbondskommissaris van de Vlaamse katolieke Scouts! 

HERMAN LAUWERS werd 
34 jaar geleden geboren 
in Brasschaat, de ge

meente waar hij nog steeds 
woont Zijn vader was een ambte
naar, zijn moeder onderwijzeres 
Ondertussen is hij zelf vader ge
worden van twee kinderen 

Lauwers zit in Scouting sinds 
zijn negende levensjaar Hij werd 
groepsleider, kwam in de ge
meentelijke jeugdraad terecht en 
ging psychologie studeren Na 
zijn burgerdienst en een BTK-
projekt m het jeugdwerk, bracht 
Lauwers het in 1981 tot adjunkt-
verbondskommissaris van het 
Vlaams Verbond van Katolieke 
Scouts en l\/leisjesgidsen 
(VVKSM) Twee jaar later promo
veerde hij tot verbondskommissa
ris waarmee hij meteen de alge
mene leiding kreeg over de twee
de grootste jeugdbeweging in 
Vlaanderen In 1986 zag hij deze 
opdracht voor drie jaar verlengd 

Een uitgebreid vraaggesprek met Herman Lauwers leest u op biz. 24. 

MENSEN iN 
HET NIEUWS 

Het komitee stelt immers vast 
dat, daar waar de verkiezingen 
noodzakelijk werden omdat de re
gering het Voeren-konflikt met 
kon of wou oplossen, thans reeds 
openbaar wordt meegedeeld dat 
het de bedoeling is om de vorige 
koalitie verder te zetten zonder 
dat duidelijk wordt gesteld dat het 
Voeren-probleem zal opgelost 
worden ,,Meer nog hoewel het 
volgend parlement grondwetge
vende bevoegdheid zal hebben 
wordt thans van verschillende zij
den al gesuggereerd dat de 
staatshervorming zeker met prio
ritair zal zijn voor het volgend 
parlement " 

Het IJzerbedevaartkomitee is 
terecht van oordeel dat geen en
kel herstelbeleid kan slagen wan
neer er met vooraf orde op zaken 
wordt gesteld De huidige staats-
struktuur laat immers met toe een 
voor Vlaanderen aangepast en 

efficient sociaal-ekonomisch be
leid te voeren Daarvoor beschik
ken de Vlaamse Regenng en 
Raad over onvoldoende middelen 
en zijn de financiële transferten 
naar Wallonië te ondoorzichtig en 
te groot 

Daels en Baert vinden het on
denkbaar dat de staatshervor
ming en het urgentieprogramma 
van de Vlaamse verenigingen 
door de Vlaamse partijen weer in 
de koelkast zouden worden ge
stopt en dit op een ogenblik dat 
alle Waalse partijen een hard 
frankofoon offensief inzetten 

Het IJzerbedevaartkomitee 
roept dan ook alle Vlamingen op 
om op 13 december enkel hun 
vertrouwen aan deze kandidaten 
te zullen geven ,,die er zich duide
lijk toe verbinden om na de verkie
zingen onmiddellijk werk te ma
ken van de staatshervorming en 
van het urgentieprogramma" 

Foto 
Teneinde de vloed van tele

foontjes in te dijken delen wij U 
langs deze weg mee dat de dame 
die op de foto prijkt van nogal wat 
PVV-advertenties wel degelijk 
mevrouw Annemie Neyts is 

Voor de achteloze burger is dit 
immers met zo evident Maar uit 
navraag bij diverse gespeciali
seerde instituten blijkt het heden 
ten dage mogelijk om iemand die 
m werkelijkheid heus met zo fris 
oogt toch enigszins attraktief te 
laten lijken op lichtdrukmalen 

Wil de ware 
Annemie 
rechtstaan ? 

T^H9è^iÊfmm^ 
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Nu zaterdag in Mechelen 

Volksunie-
verkiezings 
kongres 

Nu zaterdagnamiddag om 14.30 uur moet en zal de 
Nieuwe Stadsfeestzaal langsheen de Botermarkt te 
Mechelen nokvol VU-sympatisanten zitten. Dan grijpt 
immers het nationaal VU-verkiezingskongres plaats. 

ET programma is rijkge-
vuld en niet bepaald 
„klassiek" te noemen. 

Vanzelfsprekend kunnen wij U 
nog niet alles verklappen, maar 
het wordt een verrassende ont
moeting. 

Luc Appermont verzorgt de pre
sentatie. 

Twee sprekers 
Algemeen partijsekretaris Paul 

van Grambergen houdt de ope
ningsrede en wie Paul kent, weet 
dat dit er niet naast zal zijn. De 
slottoespraak is natuurlijk voor 
partijvoorzitter Jaak Gabriels, 
die in zijn eigen snedige stijl een 
analyse zal maken van de poli
tieke toestand en toekomst, en 
vooral zal uiteenzetten waar het 
hem eigenlijk over gaat op 13 de
cember. 

Daar blijft het echter niet bij. 
Op bepaald originele wijze zullen 
de kandidaten worden voor
gesteld, waarbij ruime aandacht 
zal gaan naar de indrukwek
kende reeks nieuwelingen die 
onze partij komen versterken. 
Ook de vrouwen en de jongeren 
zullen een ,.speciale beurt" krij
gen. 

Vlot en jazzie 
Dat de kongresgangers een 

vlotte namiddag tegemoet gaan, 
wordt ook verzekerd door de pre-

De Indrukwekkende reeks van verruimingskandidaten (Roger Blanpain, Frieda Brepoels, Herman Can-
dries, Hans de Belder, Fernand Geysellngs, Herman Lauwers, Paul van Gansbeke en Bob van Hooland) 
worden zaterdag aan het brede Volksunie-kader voorgesteld. Over deze mensen schreef „De Standaard" 
terecht: een verrassend briljante ploeg van verruimingskandidaten". Onze foto: prof. Blanpain, voorzitter 

Gabriels en Standaardjoernalist Hugo Deridder. (foto De soete) 

sentator Luc Appermont. Deze 
joviale BRT-ster ging inderdaad 
graag in op onze uitnodiging om 
het geheel aan elkaar te praten, 
met tussenin enkele vraagge-
sprekjes. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door ,,The Culmi-
nator Jazz Band", die ons zal 
vergasten op populaire jzazzie-
deuntjes. 

Ouders die hun kinderen willen 
meebrengen, zullen evenmin 
problemen hebben, want er is 
een kinderoppas voorzien in een 
zaaltje van deze feestzaal. Leden 

Uit de oude doos (2) 
G ROTE baanaffiches, tv-

uitzendingen, vierldeurig 
drul(werk, geiuidswa-

gens: ai de dingen die vandaag 
het gelaat van een verkiezings
kampanje bepalen, bestonden 
nauwelijks of niet vóór de 
oorlog. 

De baanaffiches hadden reeds 
hun voorloper: de op doek ge
schilderde propagandabood-
schap. De cinemaschilders, 
echte vakjongens die aan de in
gang van de bioskoop de film 
van de week met brede borstel-
strepen in een fors tafereel aan
kondigden, kregen in verkie
zingstijd extra werk. Maar ook 
eerzame huisschilders, fasade-
klasjers zoals ze in het dialekt 
van ons provinciestadje heten, 
gingen de ladder op om een slo
gan of een tafereel te schil
deren. 

De verkiezingskampanjes wa
ren nóg niet gepersonifieerd. 
Het onzalige virus, dat voor ge
volg heeft dat iedere kandidaat 
de afbeelding van zijn bloedel-
gen kop als hét verkiezingsargu
ment beschouwt, was nog niet 
opgedoken. Taferelen daarente
gen, spotprenten van vier meter 
bij vijf, breeduit opgehangen 
aan de lokalen van de politieke 
partijen, waren in trek. 

Van alle politieke lokalen in 
ons provinciestadje hadden dat 

van de liberalen en dat van de 
burgerlijke katholieken de beste 
ligging. De liberalen huisden — 
en huizen vandaag nog — in het 
Grauw Steen aan de Grote 
Markt. Schuins rechtover hen 
(zoals de volksmond bij ons 
zegt) zetelden de konservatleve 
katholieken. Hun taferelen be
heersten de hele markt. 

Eén tafereel uit mijn prille 
jeugd heb ik nooit vergeten. Het 
hing aan het Grauw Steen bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezin
gen vóór de oorlog. De Daensen 
zaten mee In het schepenkol-
lege; mevrouw Gravez, echtge
note van de bekende Fronter, 
was Schepen van Openbare 
Werken. Ze was een ekoiogiste 
avant la. lettre, met een grote 
zorg voor de huisvuilruiming. Ze 

wilde ons stadje uitrusten met 
gemotoriseerde aalruimers die 
huis aan huis de beerputten in 
een mum van tijd konden leeg
zuigen. Het was een grote stap 
vooruit: van de oude bespannen 
beerkarren en de scheppers 
naar de krachtige motor en de 
propere arbeid. Het was ook een 
dure stap. 

De aalzuigers van de ,,zottin 
van Zele" (zoals de schepen 
boosaardig door politieke tegen
strevers werd genoemd) vorm
den een niet onbelangrijk thema 
in de verkiezingsstrijd. 

Aan het Grauw Steen hing een 
tafereel, slecht geschilderd door 
een fasadeklasjer. Maar duidelijk 
genoeg: een soort afschuwe
lijke spin op wielen stak haar 
tentakels en zuignappen in de 
broekzakken van vreselijk ma
gere proleten. 

Naar ik mij meen te herinneren 
had het tafereel een onder
schrift: „Ze is niet alleen met 
onzen beer, maar ook met onze 
senten gaan lopen". 

Verkiezingsslogans werden in 
die dagen nog niet geschreven 
door copywriters. Het woord 
beer, in zijn stinkende beteke
nis, was nog niet taboe ver
klaard door specialisten van de 
marketing... 

van het Vlaams kindercirkus Ro-
naldo zullen voor de kinderani
matie zorgen. Wel geven wij de 
raad tijdig in Mechelen aanwezig 
te zijn, omwille van de mogelijks 

te verwachten parkeerproblemen 
in het centrum van Mechelen. 
Tenzij U per bus of gebruik maakt 
van het openbaar vervoer. 

Tot zaterdag! 

li ion 
1 . STADSFEESTZAAL ::::>c^' 
2. STADHUIS f^y 
3. ST.-ROMBOUTS 

Hoe de Mechelse 
stadsfeestzaal 
bereiken? 

Wie uit de richting van Brussel komt: 
• Uitrit Mechelen-Zuid en richting Centrum volgen voorbij het station. 
Volgend kruispunt aan Ring rechtsaf en Ring volgen. 

Na 500 meter: parking Zandpoortvest. 

Wie uit de richting van Antwerpen komt: 
• Uitrit Mechelen-Noord. Na 1 kilometer kruispunt Ring, na 4 kruispun
ten met verkeerslichten komt men zo aan parking Zandpoortvest. 

Wie uit de richting van Leuven komt: 
• Aan kruispunt Ring rechtsaf. Na 300 m. is men zo aan parking 
Zandpoortvest. 

Voor me met de trein komt: 
• Vanaf het station de H. Consciencestraat nemen en steeds rechtdoor. 
Ring oversteken in de Egmontstraat. Vervolgens rechtdoor over de 
Vijfhoek en de Bruul naar de Botermarkt. (Van station tot stadsfeest
zaal is het ± 800 m. lopen) 

26 NOVEMBER 



]/^\ 

Verkiezingsplatform voor 13.12.87 
De Volksunie, haar mandatarissen en l<andidaten 

op de verruimde lijsten leggen aan de Vlaamse kie
zer volgend driepunten-kiesplatform voor. 

'"JWIjjjjjjAIjyjIHW W >.> ' " • " IIIIIIIIIIIIIM'M"! 

Geen Happart{s) meer 
Zo kati het niet verder, met Happarts en Caparts die 

het land op stelten zetten, met regeringskrissisen en 
verkiezingen om de havefkiap. Overigens of het nu 
gaat om Voeren of om onderwijs, om wetenschappelijk 
onderzoek of RTT-besteilfngen: ïeder dossier heeft zijn 
scherpe VJaams-Waaise kanten. Die moeten er afge
vijld, NU! Zonder oplossing voor de hele kommunau-
taire hangijzers is geen enkel volgehouden herstelbe
leid mogelijk. De nieuwe afspraken bij de komende 
grondwetsherziening betekenen voor de VU: Vlaande
ren baas In eigen huis, op eigen grondgebied, over el-
gen middelen. 

NU 
leder zijn deel 

Het opruimen van de hete kommunautalre hang
ijzers door een zindelijke staatshervorrnlng zal einde-
lt|k een kans geven aan een volgehouden echt herstel
beleid. De afbouw van de rijksschuld moet ruimte vrij
maken voor een beleid, dat zich op de echt wezenlijke 
dingen kan toes|)itsen: versterking van het ekono-
mlsch draagvlak waarop orïze sociale voorzieningen 
rusten, prioritaire aanpak van de werkloosheid o,m. 
door verlaging van de zware lasten die op de arbeid 
rusten, hervorming van de sociale zekerheid, solidari
teit met diegenen die het lastig hebben in onze samerv 
levtng. Uiteindeil|k zal een eerlifke hervorming van het 
beiaslingssysieem, met verlaging van de fiskale druk, 
de inspanningen bekronen. 

NU 
Propere handen 

De Volksunie wri niet zomaar 'n Vlaanderen, Wel 
een Vlaanderen met een nieuwe, zindelijke politieke 
kultuyr. Een land waarin de regeringsleiders zich fat
soenlijk gedrager̂ , waar geen plaats Is voor smeer
geld, schandalen en wapensmokkel. Waar benoemin
gen eerlijk gebeuren naar bekwaamheid en ervaring, 
waar de staatsdienst In eer hersteld wordt met een 
charter voor de ambtenaren. Een Vlaanderen dat een 
bijzondere zorg heeft voor onderwijs, kuituur, omge
vingsbeleid, vrede en ontwikkeling. 

Zes jaar lang heeft de aftredende regeringskoalitie de 
kommunautaire problemen afgedaan als bijkomstig. Deze 
koelkastpolitiek heeft geleid naar herhaalde krisissen en 

droeg definitief bij tot de val van de regering en vervroegde 
verkiezingen. Martens VI bleek niet eens in staat, de 

uitspraken van'de hoogste rechtskolleges te doen uitvoeren. 
Happart blijft, de regering gaat. Een pijnlijke afgang. 

Inmiddels zijn de sociaal-ekonomische problemen torenhoog 
gebleven. De rijksschuld overschrijdt 6.000 miljard, hetzij 1,8 
miljoen per gezin. De eerste 150.000 fr. belastingen die elk 

gezin in dit land betaalt dient enkel en alleen om de 
intrestlast op de overheidsschuld te delgen. Niettegenstaande 

alle beloften steeg de belastingsdruk met meer dan 10 % 
sinds het aantreden van de huidige koalitie begin 1982. 

Tijdens dezelfde periode steeg de werkloosheid met meer 
dan 150.000 eenheden, de langdurige werkloosheid met 

90.000 en het aantal werkzoekenden met meer dan 270.000. 
Zo kan het niet langer. Er moet een KORDATE AANPAK 

komen. NU. Voor een vrij Vlaanderen dat weet wat het wil. 

Volksunie. 
Een kordate aanpak. 

(lees door biz. 6) 
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NU 
Geen Happart(s) meer 

Hef volgende parlement heeft grondwetegevende 
bevoegdheid. Niet alleen de noodzaak maar ook de 
ruimte is thans aanwezig om de staat te hervormen. 
Iedereen is het erover eens dat de huidige strukturen 
niet voldoen. Overlappende bevoegdheden, onvol
doende financiële middelen en een deloyale uitvoe
ring van wat desondanks reeds mogelijk was beletten 
de onplooiing van de eigen volksgemeenschap. 

De Volksunie wil dan ook een grondige hervor
ming, met een zo groot mogelijk zelfbestuur. De 
vraag mag niet zijn, welke bevoegdheden overgedra
gen worden naar de Gemeenschappen. Het zijn de 
Gemeenschappen die na overleg moeten beslissen, 
wat ze nog aan de nationale regering overlaten en 
hoe de financiering daarvan zal geregeld worden. 

NU 
leder zijn deel 

Het is hersenschimmig te geloven, dat een volge
houden herstelbeleid kan gevoerd en de sociaal-
ekonomische problemen kunnen opgelost worden 
zonder gelijktijdige oplossing van de kommunautaire 
problemen. Deze dossiers zijn immers sinds vele 
jaren een blijvende oorzaak van ontwrichting van het 
beleid. Daarenboven hebben de meeste belangrijke 
dossiers doorgaans een scherpe kommunautaire 
kant, of het nu gaat om overheidsbestelling, om 
kompensaties voor legerbestellingen, om RTT, we
gen, havens of industrie. 

Vijf vaste 
pijlers 

Vanuit deze basisstelling wil 
de Volksunie de Vlaamse 
macht richten op de verwezen
lijking van de vijf basisbegin
selen 
1 De grenzen van de gewes
ten zijn onaantastbaar, hier
over kan met meer onderhan
deld worden 
2 De politieke en administra
tieve overheden in Vlaanderen 
moeten bevoegd zijn voor 
gans het Vlaamse grondge
bied en over alle Vlaamse ge
meenten zonder enige uitzon
dering Er IS in Vlaanderen 
geen plaats meer voor Hap-
parts of Caparts 

De Vlaamse regering moet 
het toezicht houden over de 
benoeming van de burge
meesters en de voogdij over 
de schepenkolleges en het ge
meentebestuur 
3 Het beginsel van wederzijd
se niet-inmenging moet ten 
volle aanvaard en geëerbie
digd worden De Waalse ge
meenschap mag op geen en
kele wijze in staat zijn het 
taalgebruik te beïnvloeden of 
te regelen m Vlaanderen 

4 In Brussel-hoofdstad (de ge
meenten van de agglomeratie) 
moeten de Vlamingen op vol
waardige en effektieve wijze 
deelnemen aan het bestuur op 
alle vlakken, van de gemeen
ten tot en met het hoofdstede
lijk gewest 

5 Elke Gemeenschap moet 
over eigen belastingsbe-
voegdheid beschikken Er 

Het écht 
herstel
beleid 

4 

Slechts na het lichten van 
de kommunautaire hypotheek 
komt ruimte vrij voor een vol
gehouden en definitief herstel
beleid de grondige aanpak 
van het overheidstekort Er 
moet een einde gesteld aan 
het sneeuwbaleffekt van de 
rentelasten, die onze welvaart 
vernietigen De Volksunie is er 
van overtuigd dat het over
heidstekort kan verminderd 
worden door een echte sane
ring, zonder bijkomende las
ten voor de burger Het is 
daarvoor onontbeerlijk dat 
konsekwent overgegaan wordt 
tot de zgn zero-basis-budget-
tering, m a w tot invoering 
van een sisteem waarbij alle 
begrotingen stelselmatig wor
den doorgelicht en herdacht 
met het doel alle overtolligheid 
te weren 

De sociale zekerheid moet 
grondig hervormd worden, zo
wel wat de inkomsten als de 
uitgaven betreft, om voldoen
de te kunnen geven aan wie 
het nodig heeft en te voorko
men dat geld naar geld gedra
gen wordt De financiering van 
de sociale zekerheid kan met 
langer uitsluitend geregeld 
worden alleen op basis van 
bijdragen op de lonen Ten
minste een gedeelte moet ge-

moet een rechtstreekse band 
komen tussen wat m een Ge
meenschap verdiend en ge
produceerd wordt en wat er 
wordt uitgegeven, tussen het 
bruto regionaal produkt, het 
inkomen van de inwoners en 
de fiskale toestand van de bur
gers De solidariteit tussen de 
Gemeenschappen moet op 
doorzichtige en vrijwillige wij
ze spelen, op grond van objek-
tief meetbare normen 

Over deze vijf grondbegin
selen bestaat grote eensge
zindheid in de brede Vlaamse 
beweging De Volksunie wil ze 
met een kordate aanpak nu 
verwezenlijkt zien Daarvoor 
IS, naast de versterking van de 
politieke Vlaams-nationale 
faktor de Volksunie, tevens 
een breed Vlaams overleg 
hoogst wenselijk zoniet nood
zakelijk. 

Een staat 
van vandaag 
voor morgen 

Overigens moeten de struk
turen ook aangepast worden 
aan de eisen van een moderne 
staat Dit betekent een eigen 
Vlaamse Raad, rechtstreeks 
verkozen door de Vlamingen, 
naast het nationale parlement 
Het sisteem van het dubbele 
petje hoort voortaan thuis in 
het folkloremuzeum Het be
stuurlijke beslissingsmveau 
moet dichter bij de burger ge
bracht worden, hetgeen voor 
ons betekent dat de gemeen
telijke autonomie dient geres-

pekteerd en uitgebreid 
De bevoegdheden van het 

nationaal parlement en de na
tionale regering moeten strikt 
beperkt worden tot was onmis
baar IS voor het instandhou
den van een ekonomische en 
monetaire unie Alle betwist
bare bevoegdheden behoren 
aan de Gemeenschappen Wij 
beschouwen de nationale be
voegdheden als een voorlopi
ge overgangsregeling tot op 
het ogenblik dat de Europese 
integratie een feit wordt en de 
Gemeenschappen recht
streeks binnen het Europees 
verband kunnen opereren 

Bevoegdheids- en belan-
genkonflikten tussen Vlaande
ren en Wallonië kunnen be
slecht worden voor het arbitra
gehof. Het moet toezien op de 
korrekte naleving van de we
derzijdse rechten en plichten 

Niet 
zonder ons 

De Volksunie wenst aktief 
en positief mee te werken aan 
de verwezenlijking van deze 
nieuwe staatsstruktuur De 
hervormingen van 1970 en 
1980 werden doorgevoerd in 
afwezigheid van de Vlaams-
nationalisten en dragen daar 
alle nadelige kenmerken van 

Een nieuwe grondwetswijzi
ging moet dan ook gebeuren 
met inbreng van de Volksunie, 
een goede grondwetswijziging 
zal er slechts komen mits de 
kordate aanpak van de VU De 
Volksunie is immers de enige 
Vlaamse partij die met onder 
druk staat van een Waalse 
zusterpartij 

financierd worden op basis 
van de toegevoegde waarde in 
de onderneming teneinde op 
deze wijze de bestraffing van 
de arbeidsintensieve onderne
mingen af te remmen 

Meer 
Vlaanderen 
voor 
minder geld 

Tenslotte zal het ruime zelf
bestuur, met eigen fiskale be
voegdheid voor de gemeen
schappen, automatisch een 
belangrijke bezuiniging voor 
gevolg hebben 

Als Vlaanderen en Wallonië 
ieder voor zichzelf de verant
woordelijkheid zullen dragen 
voor het innen van hun eigen 
belastingen, zullen ze bij de 
aanwending van die opbreng
sten spaarzamer handelen en 
zuiniger besturen Het spreekt 
daarenboven vanzelf dat hier
door een einde zal worden 
gesteld aan de onrechtvaardi
ge overdracht van 120 miljard 
per jaar uit Vlaanderen naar 
Wallonië, hetzij 60 000 fr per 
Vlaams gezin en per jaar 

Een stevig 
draagvlak 

De Volksunie wil, op basis 
van een sociaal bijgestuurde 

vrije marktekonomie, het eko-
nomisch draagvlak verstevi
gen en uitbreiden ten einde de 
sociale voorziemgen blijvend 
te kunnen financieren Het be
leid van de voorbije regenngs-
koalitie heeft het gemiddeld 
inkomen van de burger met 13 
procent doen dalen Tevens is 
er onrust gegroeid over de 
toekomst van het stelsel voor 
sociale zekerheid vooral in 
verband met de pensioenen 
Een sterke ekonomie en een 
eksportgeleide groei, samen 
met een zorgzame en goedbe-
heerde staat, moeten het mo
gelijk maken de solidaire ge
meenschap te handhaven en 
meer zorg te besteden aan de 
zwakken in de samenleving 

De overheid moet zorgen 
voor de gunstige omstandig
heden waarbinnen een nieuw 
industrieel beleid kan ontlui
ken 

Dit beleid moet gericht zijn 
op bedrijven met toekomst en 
moet aandacht hebben voor 
de technologische ontwikke
lingen en voor het belang van 
de dienstensektor, evenals 
van de kleine en middelgrote 
ondernemingen Daarbij is het 
belangrijk dat er een einde 
komt aan bureaukratie en be
tutteling, dat de paparasserij 
vermindert, dat de subsidie-
maatregelen doorzichtig en 
eenvormig zijn en dat er een 
aangepast fiskaal beleid wordt 
gevoerd 

(lees door biz. 7) 
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NU 
Propere handen 

De Volksunie wil een staatsgezag dat zich fatsoen
lijk en zindelijk gedraagt, dat alle burgers gelijk en 
rechtvaardig behandelt ook en vooral in de admini
stratie- en in de rechtspraak, dat zich niet te buiten 
gaat aan politieke benoemingen, favoritisme en kor-
ruptie. 

Een nieuwe 
politieke 
Icultuur 

Dit betekent voor de Volks
unie dat er openbaarheid van 
bestuur komt en dat de slectite 
gewoonten van geheimhou
ding, beslotenheid en zoge
naamde vertrouwelijkheid 
plaats maken voor doorzichtig
heid. Daarvoor kan, waar no
dig en nuttig, de zwijgplicht 
van de ambtenaren vervangen 
worden door het spreekrecht 
van de ambtenaren. De objek-
tieve kontrole door de burger 
en door het parlement moet 
versterkt worden. 

Er moet radikaal een einde 
gesteld aan de politisering van 
het openbaar ambt, ervaring 
moet de voorrang krijgen. De 
lijfeigenschap van het politie
ke of smdikale lidmaatschap 
moet worden gebroken. Om 
politieke benoemingen uit te 
sluiten wil de VU de verplichte 
invoering van vergelijkende 
eksamens voor alle betrekkin
gen en alle bevorderingen, 
waardoor de gelijke kansen 
van elke burger hoog worden 
gehouden. 

De VU wil eveneens een 
dringende en daadwerkelijke 
regeling voor de benoeming 
van onafhankelijke, onpartijdi
ge en bekwame rechters. Ze 
eist de onverwijlde toepassing 
van de voorstellen die ze in dit 
verband heeft gedaan. Ze wil 
normen en kriteria voor de op-

"leiding, selektie en benoe

ming, voor de ambtvervulling 
en de bevordering van magis
traten. 

Een zindelijk 
beleid 

De Volksunie hecht een 
zeer hoge waarde aan de vrij
heid van mening van de bur
ger. Zij wil hem beschermd 
zien tegen de onwaardige 
druk van politieke benoemin
gen en verzuiling. 

De VU is zich bewust van de 
oneerlijke verdeling van rech
ten en plichten in onze samen
leving. De VU wil dat diskrimi-
naties tussen man en vrouw in 
het ekonomische, sociale en 
kulturele leven weggewerkt 
worden. De overheid moet er 
in het bijzonder op toezien dat 
haar optreden geen diskrimi-
naties In het leven roept of 
bestendigt. Een bewust over
heidsoptreden dat gelijke kan
sen voor man en vrouw in het 
onderwijs, het arbeidsproces 
en de sociale zekerheid waar
borgt is voor de VU onontbeer
lijk. 

De Volksunie bepleit de ver
betering en verscherping van 
het parlementair kontrole-
recht, o.m. door de oprichting 
van onderzoekskommissies te 
vergemakkelijken: wanneer 
één vierde van de parlements
leden hierom verzoekt, kan 
een kommissie aan de slag. 
Dat kontrole op het zindelijk 
gebruik van de gemeen
schapsgelden allesbahalve 
overbodig is, werd zopas nog 
onderstreept door het onrecht

matig gebruik van gelden bij 
de ziekenfondsen. 

Dit en andere schandalen 
vergen een grondige herzie
ning van de financiële door-
geeffunktie, die aan gepoliti
seerde en verzuilde organisa
ties als ziekenfondsen en vak
bonden werd toegekend. 
Naast uitbreiding van de mo
gelijkheden voor het geza
menlijk onderzoeksrecht, 
meent de VU dat het indivi
dueel parlementslid eveneens 
een bij wet vastgelegd onder
zoeksrecht dient te verkrijgen. 
De VU wil een betere bescher
ming van de verbruiker en van 
de private levenssfeer, een 
aangepaste wetgeving inzake 
de oprichting en uitbating van 
databanken, een reglemente
ring op de verbinding tussen 
verschillende databanken. 

De groene 
groei 

De Volksunie wil een door
gedreven en doelmatig milieu
beleid. Zij eist met alleen slui
tende normen en maatrege
len, maar ook en vooral de 
toepassing ervan, zowel op 
het vlak van water- en luchtbe-
zoedeling, van afvalbeleid en 
ruimtelijke ordening als van 
een milieuvriendelijke ener-
giepolitiek. In een land waar 
reeds 70 procent van de elek
trische energie verwekt wordt 
uit kernenergie, kan geen 
sprake zijn van nieuwe kern
centrales. De Volksunie wil dat 
geld en hersenen vrijgemaakt 
worden voor het wetenschap
pelijk onderzoek naar toe
komstgerichte milieuvriende-

(lees door biz. 8) 

De Volksunie kan geen 
maatschappij aanvaarden met 
500.000 werklozen. Een aktie-
ve tewerkstellingspolitiek 
heeft voor de VU grote priori
teit. De overheid moet bij ab
solute voorrang iedere moge
lijkheid tot tewerkstelling ten 
volle benutten en vooral zor
gen voor voldoende vorming 
en herscholing van jonge 
werkzoekenden, in samenwer
king met de bedrijven. 

Verminde
ring 
van lasten 

De burger moet terug met 
vertrouwen naar de toekomst 
kunnen kijken. Een eerste 
maatregel die zich daarbij op
dringt is de vermindering van 
de belastingdruk. Wie echter 
de bevolking voorhoudt dat er 
met de huidige kastoestand 
van het rijk geschenken kun
nen uitgedeeld worden, doet 
aan volksverlakkerij. De Volks
unie is dan ook van mening 
dat de belastingverlaging die 
door de gevallen regerings-
koalitie werd beloofd, onwaar
achtig is omdat deels de nodi
ge middelen ervoor niet voor
handen waren en dus omdat 
het een vestzak-broekzakope
ratie was waarbij in de ene zak 
gestopt wordt wat uit de ande
re werd gehaald. 

Een belastingverlaging is. 

mits drastische sanering van 
de overheidsuitgaven, slechts 
denkbaar binnen de mogelijk
heden die de begroting biedt. 
Daarom pleit de VU in een 
eerste faze voor een gevoelige 
verlaging van de belasting op 
de arbeid, met name van de 
sociafe lasten op de lonen. 
Deze thans veel te zware be-

Geen enkel inkomen voor 
méér dan de helft belast, ge
meentebelasting inbegrepen. 

Een gelijke belastfng voor alle 
inkomen, ongeacht hun her
komst; geen enkel inkomen 
kan of mag aan een dubbele 
belasting onderworpen wor
den. Indirekte belastingen en 

ven zal alvast gedeeltelijk een 
tegengewicht vormen voor het 
verlies aan staastontvangsten. 

De Volksunie wil een stabie
le fiskale wetgeving die niet 
om de haverklap gewijzigd 
wordt, met de hoogste rechts
zekerheid zowel voor de bur
ger afzonderlijk als voor de 
vennootschappen. 

bedrag van het bestaansmini
mum. Een verhoging van dit 
minimum belastbaar inkomen 
met 45.000 fr. voor het eerste 
en tweede kind en 130.000 fr. 
voor het derde en de volgende 
kinderen. Op deze wijze wordt 
een gezins- en kindvriendelij
ke fiskaliteit gerealiseerd. 

vennootschapsbelastingen 
moeten afgestemd worden op 
het Europees gemiddelde. 
Daarnaast moet er een alge
mene vereenvoudiging komen 
en een grotere doorzichtigheid 
van de wetgeving en de tarie
ven. De beperking en vereen
voudiging van de fiskale uitga-

lasting op de arbeid leidt im
mers tot vernietiging van ar
beidsplaatsen. 

Een gevoelige verlaging van 
deze lasten zal automatisch 
een gunstige prikkel zijn voor 
arbeidsintensieve bedrijven 
en moet de werkloosheid ver
minderen. Minder werkloos

heid betekent minder staats
uitgaven ; de sociale kost van 
één werkloze bedraagt voor de 
staat niet minder dan 650.000 
fr. per jaar. Na deze eerste 
faze zal ruimte beschikbaar 
komen voor belastingverla
ging. De Volksunie wil, dat ze 
de onderstaande elementen 
bevat. 

Een veralgemeende deku-
mul. Een splitting 60/40 voor 
gezinnen met één inkomen 
begrensd tot 1,5 miljoen. Een 
verhoging van het minimum 
belastbaar inkomen tot op het 

Een rechtvaardige fiskaliteit 
vereist eveneens dat er écht 
komaf gemaakt wordt met fis
kale fraude en belastingont
duiking 

Een samen
leving 
met 'n hart 

De Volksunie gelooft niet in 
het blinde liberale credo, vol
gens hetwelke de vrije markt 
alleen alles automatisch zou 
regelen. De jongste schokken 
op de beurs hebben trouwens 
bewezen hoe gevaarlijk en 
ontredderd deze vrije markt 
kan worden als hij niet sociaal 
wordt bijgestuurd. De Volks
unie wil een welbegrepen en 
warme solidariteit met wie het 
in onze samenleving lastiger 
hebben: de minder-valieden, 
zieken, werklozen, jongeren 
en gepensioneerden. 
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(vervolg van biz. 7) 

lijke energie In de huidige 
stand wil zij het gebruik van 
aardgas en van loodvrije ben
zine bevorderd zien 
De Volksunie is van oordeel 
dat wij met het recht hebben 
de toekomstige generaties op 
te zadelen met nukleair afval 
waar we zelf geen blijf mee 
weten, met alle risiko's van-
dien 

Het rationeel en spaarzaam 
energieverbruik moet verder 
krachtig bevorderd worden, 
ook bi] de thans lagere olieprij
zen 

Onze natuurgebieden, land
schappen en vrije ruimten zijn 
te kostbaar om ze te verkwan
selen aan ondoordachte en 
onrendabele projekten zoals 
een snelspoor in eigen bed
ding Zo een supersnelle trein 
op Europees vlak nuttig en 
nodig IS en de doortocht ervan 
door ons land noodzakelijk, 
dan moet dit gebeuren door 
aanpassing van bestaande 
beddingen, na een indringend 
milieu-effektenrapport en een 
beslissing in het parlement 

De bevoegdheden inzake 
milieubeleid moeten berusten 
bij een enkele instantie, met 
name de Gewestelijke, behou
dens uiteraard de grensover
schrijdende problemen 

Een zindelijke politiek bete
kent voor de Volksunie even
eens, dat wapensmokkel on
mogelijk wordt gemaakt en dat 
wapenhandel aan zeer stren
ge kontrole wordt onderwor
pen De rekonversie van de 
wapenindustrie naar andere 
produkten moet krachtig in de 
hand worden gewerkt 

De toekomst 
is begonnen 

Vlaanderen moet de wil en 
de middelen opbrengen om 
zijn welvaart en welzijn m de 
toekomst veilig te stellen We 
stevenen snel af op een nieu
we maatschappij, waarin de 
kennis en de beschikbaarheid 
van informatie nog belangrij
ker zal worden dan kapitaal en 
arbeid In deze maatschappij 
zullen de dienstensektor, de 
vrije tijd en het onderwijs 
voortdurend aan belang win
nen 

De Volksunie wil dan ook 
dat het onderwijs onttrokken 
wordt aan de politieke manipu
latie en het opbod tussen de 
netten Het onderwijs van de 
toekomst moet gericht zijn op 
brede algemene kulturele vor
ming, aangevuld met speciali
satiemogelijkheden Het moet 
mikken op het vormen van de 
persoonlijkheid, het bevorde
ren van kreativiteit en verant
woordelijkheidszin De jonge 
mensen moeten vandaag im
mers voorbereid worden op 
een loopbaan die permanente 
vorming vergt en gekenmerkt 
zal worden door regelmatige 
omschakeling De VU betreurt 
de huidige verwarring rond de 
verschillende onderwijstypes 
en kan met aanvaarden dat 
alle scholen \r^ hetzelfde 
keurslijf gedrongen worden 
WIJ pleiten terzake voor een 
grotere autonomie en verant
woordelijkheid van de school 
gemeenschappen waar leer
krachten, ouders en de verant 
woordelijken samen bepaalde 

bijsturingen moeten kunnen 
doorvoeren, aangepast aan de 
regionale behoeften 

De toekomst van ons volk 
wordt in toenemende mate 
mee bepaald door de kwaliteit 
van het universitair onderwijs 
en het wetenschappelijk on
derzoek Daarom verwerpt de 
Volksunie de ondoordrachte 
besparingen die de afgetreden 
regering in deze sektoren 
heeft doorgevoerd 

De Volksunie wil dat het vak 
geschiedenis, de lichamelijke 
opvoeding en het aanscher
pen van het kreatief vermogen 
een ruimere plaats krijgen in 
het onderwijs 

Alle vormen van onderwijs 
moeten onder de bevoegdheid 
komen van de Gemeenschap
pen, die zelf moeten beslissen 
welke middelen zij er aan wil
len besteden De eigen fiskale 
bevoegdheid van de Gemeen
schappen moet meteen een 
einde stellen aan de ergerlijke 
achterstelling van de Vlaamse 
universiteiten en aan de on
rechtvaardige verdeling van 
de kredieten voor weten
schappelijk onderzoek. 

Onze 
grondstof: 
hersenen 

Het IS voor de Volksunie 
duidelijk dat de vorming van 
navorsers, het onderzoek- en 
ontwikkelingswerk m de be
drijven en de universiteiten 
krachtig moeten bevorderd 
worden Het netwerk van voor
zieningen voor wetenschappe
lijk onderzoek moet aangevuld 
en versterkt worden, teneinde 
de prive-ondernemingen in de 
industrie- en in de diensten
sektor te ondersteunen 

Dit alles moet gebeuren m 
nauwe samenwerking met de 
Vlaamse Interuniversitaire 
Raad en de Vlaamse Raad 
voor Wetenschapsbeleid Er 
moet een optimaal gebruik ge

maakt worden van de integra
tiemogelijkheden m de Euro
pese onderzoeksprogram
ma's 

Voor een permanente vor
ming op hoog niveau acht de 
Volksunie de volwaardige uit
bouw van een open universi
teit onmisbaar 

Kuituur 
is wezenlijk 

Onze kuituur is het meest 
wezenlijke bestanddeel van 
onze identiteit Het is dan ook 
een noodzaak van allereerste 
orde, ze te vrijwaren en ze te 
bevorderen door een doelge
richt en vastberaden beleid 

De VU wil dat het globaal 
kultuurbeleid inspeelt op een 
toekomst waarin iedereen zelf
standig en zinvol kuituur moet 
kunnen beleven Er moet zorg 
worden besteed aan het vrij
waren en doorgeven van vaste 
waarden zoals taal, land
schap, natuur, kultureel erf
goed en de aloude onderwij-
servann Investeren in kuituur 
IS tevens investeren in onze 
ekonomische mogelijkheden 
en onze beeldvorming m de 
wereld Het is noodzakelijk, de 
Vlaamse entiteit en identiteit m 
stand te houden en te verster
ken m Europa en de wereld 
Daartoe is het noodzakelijk de 
kulturele eenheid met Neder
land te bevorderen, onder
meer door een korrekte uitvoe
ring van het taalunieverdrag 

Binnen het kultuurbeleid 
wenst de VU bijzondere aan
dacht voor onze openbare bi-
blioteken door konsekwente 
toepassing van het dekreet, 
voor het erfgoed, onze toeristi
sche troeven, de samenle
vingsopbouw, de volwassen-
vorming, de middenstands- en 
beroepsopleiding, het jeugd-, 
sport- en mediabeleid 

De VU acht het noodzakelijk 
dat het subsidiesysteem van 
de kultuursektor vlugger en 
eenvoudiger werkt De tijd
spanne tussen de beslissipg 

tot subsidiering en de uitbeta
ling moet drastisch worden in
gekort Zoals het systeem 
thans werkt, worden de kultu
rele sektor armer en de ban
ken rijker 

De VU wil voor de openbare 
omroep van de Vlaamse ge
meenschap vaste middelen, 
gewaarborgd door een 90 % 
aandeel van het Kijk- en Luis
tergeld om zijn taak van voor
lichting, ontspanning en vor
ming behoorlijk te kunnen ver
vullen op de 2 TV-netten en de 
5 radiozenders die daarvoor 
onontbeerlijk zijn 

De VU verwacht dat de 
Vlaamse openbare omroep 
zijn taak binnen het snel wijzi
gende medialandschap herde
finieert, waarbij de versterking 
van de Vlaamse identiteit naar 
binnen en naar buiten een we
zenlijker element wordt dan 
voorheen Het is dan ook van
zelfsprekend dat er meer aan
dacht komt voor de eigen beel-
dindustrie en filmprodukties 

De VU wil blijvende aan
dacht voor onze literatuur, 
onze plastische en andere 
schone kunsten en het daarbij-
horend ondenwijs 

De ontgren-
zing van 
Europa 

De hervorming van de Belgi
sche staatsstruktuur moet er 
mee op gericht zijn, Vlaande
ren de mogelijkheid te bieden 
om zich op het internationaal 
forum te bewegen De Vlamin
gen en in de eerste plaats de 
Vlaamse jeugd moeten kom-
pleksloos en zelfbewust in de 
wereld treden 

Vooral in het vooruitzicht 
van de Europese ontgrenzing, 
de eenmaking van de Ge
meenschappelijke Markt in 
1992, IS het van hoog belang 
dat Vlaanderen een recht
streekse vertegenwoordiging 
krijgt in de Europese instellin
gen De eenheidsmarkt is een 

belangrijke stap om ons te 
handhaven tegenover grote in
dustrielanden zoals de VS en 
Japan Ook de aansluiting op 
de snelle technologische ont
wikkeling vergt een algemene 
Europese aanpak en samen
werking, samen met het ver
wezenlijken van het recht op 
arbeid, de vermenselijking van 
de arbeid de glijdende ar
beidstijden enz Tevens is op 
het vlak van de grensover
schrijdende milieuhinder (zure 
regen, water- en luchtbezoe-
deling, bedreiging van zeefau-
na en -flora, bedreiging van 
diersoorten) een grote rol weg
gelegd voor de Europese in
stellingen Des te belangrijker 
acht de VU de rechtstreekse 
verbinding tussen de regio 
Vlaanderen en het Europese 
vlak 

Om ons m de wereld en in 
de West-Europese ruimte vrij
er te kunnen opstellen, wil de 
VU een bevoorrechte samen
werking met Nederland, er te
vens op gericht een tegenge-
wicht te vormen voor de as 
Parijs-Bonn in de EG De rol 
van de kleinere Europese lan
den kan aldus beklemtoond en 
versterkt worden 

Met Vlaan
deren naar 
de wereld 

In de internationale ruimte 
wil de VU meer aandacht voor 
ontwikkelingssamenwerking 
Deze moet tot stand komen 
tussen de volkeren, met eer
bied voor eikaars eigenheid 
Een splitsing van het ABOS en 
de daarbijhorende kredieten is 
hiervan het logisch gevolg 

De samenwerking moet bij 
voorrang gericht worden op de 
hulp aan de armste landen en 
op aangepaste en efficiënte 
voedsel- en voedingsstrate-
gieen en op het bevorderen 
van de zelfvoorziening van de 
kleine gemeenschappen De 
VU stelt in ieder geval dat 
minstens 1 % van het bruto 
regionaal produkt aan zuivere 
ontwikkelingssamenwerking 
moet besteed worden 

leder toekomstgericht be
leid IS waardeloos wanneer wij 
er met in slagen, de vrede en 
veiligheid in de wereld te be
waren Daarom wil de VU ijve
ren voor een zinvol verdedi-
gingsbeleid en voor de afbouw 
van de kernbewapening en de 
bewapeningsbudgetten, voor 
wederzijdse algemene ontwa
pening en een atoomvrije zone 
in Oost- en West-Europa 

De huidige bewapenings
wedloop slokt astronomische 
bedragen en belemmert de so-
ciaal-ekonomische groei zo
wel in Europa als m de 
machtsblokken en de Derde 
Wereld Het geld voor bewa
pening wil de VU vrijmaken 
om het zinvol besteed te zien 
aan de basisbehoeften van de 
Derde Wreld en om deze lan
den toe te laten een eigen 
ontwikkelmgsschema op te 
stellen 

Op al deze terreinen kunnen 
en moeten wij als klem volk hel 
voortouw nemen binnen de 
NAVO 

Brussel, 16 november 1987 
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Beknopt overzicht van twee jaar Martens VI en VII 

Financieel-ekonomisch 
beleid mislukt 

Net als de regeringsverklaring van Martens V 
stelde Martens VI zich tot doel de overheidsfinanciën 
te saneren en de werkloosheid te bestrijden. Men 
zou het overheidstekort in 1984 terugbrengen tot 7 
% van het BNP. In 1981 had men reeds hetzelfde 
doel vooropgesteld tegen 1985. 

De vooruitzichten inzake de werkgelegenheid 
werd in veel vagere termen behandeld. Het resultaat 
is dan ook navenant. Meer zelfs, het St.-Annaplan 
zette 32.000 banen op het spel en zocht meer dan 50 
miljard besparingen in de sociale sektor. 

^E balans van vier jaar Mar
tens V was alles behalve 
rooskleurig. De staats

schuld was gedurende deze re
geerperiode meer dan verdub
beld, namelijk van 2.439 naar 
4.914 miljard fr. Deze stijging 
werd o.m. veroorzaakt door de 
steeds hoger oplopende finan
ciële lasten. 

Het zou dan ook tot in juni 1986 
duren vooraleer de begroting 
1986 in het parlement kon behan
deld worden (normaal moest dit 
eind 1985 gebeuren). In deze be
groting zaten reeds gedeeltelijk 
de besparingen van het fameuse 
St.-Annaplan. Ze werd ingediend 
met een netto te financieren 
saldo van 567,5 miljard fr. 

Deze begroting werd onmiddel
lijk gevolgd door de begroting 
van 1987 waarin het volledig ef-
fekt van de St.-Anna-besparingen 
terug te vinden zou zijn. Het voor
opgesteld tekort bedroeg 417,8 
miljard fr. of 8,1 procent van het 
BNP. 

In maart 1987 bleken nieuwe 
besparingen noodzakelijk en het 
was toen reeds zonneklaar dat 
bepaalde saneringsmaatregelen 
voorzien in het St.-Annaplan niet 
konden gerealiseerd worden. 

De echte barometer voor het 
sukses van het begrotingsbeleid 
is de evolutie van de schuld. 
Deze bleef stijgen tot 5.418 mil
jard fr. eind 1986 en zal eerst
daags de 6.000 miljard fr. over
schrijden. Dit betekent dat gedu
rende de 2 jaar Martens VI-VII de 
overheidsschuld nogmaals met 
1.100 miljard fr. is toegenomen. 

Het gevolg hiervan is dat bijna 
1/3 van alle staatsinkomsten no
dig zijn om de intrestlasten op de 
staatsschuld te betalen of anders 
gezegd, de eerste 130.000 fr. be
lastingen per gezin zijn nodig om 
de Intrestlasten van de staat te 
betalen. 

Belastingen 
De cijfers van de overheids

schuld werden dan nog op
gesmukt omdat de regering nu 
zelfs gaat lenen om zijn intrest
lasten te betalen en een deel van 
de lasten aldus verder naar de 
toekomst schuift. 

Als gevolg van dit soort beleid 
bleef de globale belastingsdruk 
toenemen o.m. ingevolge de in-
deksinleveringen. De liberale slo
gans werden steeds opnieuw 
herhaald maar de feiten waren 
anders. De solidariteitsbijdragen 
voor ambtenaren en zelfstandi
gen werden opnieuw verlengd 
alsmede de afhoudingen op de 

Tenslotte werd een deel van de 
lasten voor de tewerkstellings
programma's afgewenteld op de 
gemeenten door de omvorming 
van BTK, DAC en TWW-stelsel in 
gesubsidieerde kontraktuelen. 
De bijkomende kost voor deze 
operatie voor de gemeenten kan 
op 3 miljard fr. geraamd worden. 

De grote uitverkoop 
Naast een aantal spektakulaire 

faillisementen zoals dat van Mi-
chelin te Zuun (1034 werk-

kinderbijslagen. De 51 miljard fr. 
besparingen in de sociale sektor 
en de 21 miljard fr. in het onder
wijs raakten de genieters van uit
keringen en het personeels
bestand. 

Voor de vakantie 1987 kwam 
de regering nog wel met voorstel
len voor een belastingsverlaging, 
doch deze plannen waren reeds 
duidelijk geïnspireerd op na
kende verkiezingen. Ondertus
sen blijft de fiskale druk toene
men en de gemiddelde koop
kracht daalde dan ook met 13 
procent sinds 1981. 

Werkloosheid 
De werkloosheid bleef kon-

stant op een hoog peil hangen, 
rond de 500.000 uitkeringsge
rechtigden. Het volledig aantal 
werkzoekenden echter nam nog 
met 40.000 toe. Wanneer het 
aantal uitkeringsgerechtigden 
ongeveer konstant bleef en de re
gering triomfantelijk meedeelde 
dat het aantal werkplaatsen zelfs 
was toegenomen, dan is dit uit
sluitend te wijten aan de grote 
toename van het aantal mensen 
dat een deeltijdse baan heeft 
aanvaard om aan de werrkloos-
heid te ontsnappen. Hun aantal is 
onder de huidige regering met 
bijna 50.000 eenheden gestegen. 

Er werd de voorbije jaren wel 
veel over tewerkstellingsmaatre-
gelen gesproken, maar de effek-
ten van de vele tijdelijk en inge
wikkelde maatregelen zijn hoogst 
twijfelachtig. Ze zijn weinig effi
ciënt omdat ze meestal beperkt 
zijn In de tijd, aan te veel voor
waarden onderworpen en dus 
weinig zekerheid bieden. 

nemers), G&G-international te 
Willebroek (400 werknemers), 
Manta te Waasmunster, werd de 
recente periode gekenmerkt door 
de privatiseringskoorts van over
heidsbedrijven. Saneringen bij 
de Spoorwegen (12.000 banen), 
RTT en de Post gaven aanleiding 
tot een diskussie over de privati
sering van de overheidsbedrij
ven. De PVV en meer in het bi
zonder begrotingsminister Ver-
hofstadt, had een hele reeks be
drijven op een lijst geplaatst voor 
privatisering zoals de Nationale 
Investeringsmaatschappij, Distri-
gaz. Beroepskrediet, ASLK, 
NMKN, Sabena en zelfs de RTT. 
Er is voorlopig van deze plannen 
niets in huis gekomen maar de 
dreiging van een ondoordachte 
privatisering blijft met het gevaar 
dat men de winstgevende onder
delen van overheidsbedrijven pri
vatiseert en de verlieslatende de
len ten laste van de staat blijven. 
Ook de afbouw van KS met een 
verlies van 10.000 werkplaatsen 
ligt nog vers in het geheugen. 

Kortom van enige strategie in
zake industriële politiek was ook 
de voorbije regeerperiode niets te 
merken. Daarenboven lieten de 
Gewestregeringen, met dezelfde 
samenstelling als de nationale re
gering, zich permanent betutte
len door deze nationale regering 
en slikten zelfs een aanslag op 
hun middelen zonder weerwerk. 

Suksessen 
Het zou onrechtvaardig zijn in

dien we ook de twee positief evo
luerende tendenzen niet zouden 

vermelden. De konkurrentie-
kracht van de ondernemingen 
bleef verbeteren. De beschikbare 
middelen in de bedrijven waren 
nog nooit zo groot, maar de in
vesteringen bleven beperkt we
gen gebrek aan vertrouwen in de 
politieke stabiliteit. 

De handelsbalans evolueerde 
positief en er werd zelfs in 1986 
een gevoelig overschot geno
teerd. Dit fenomeen was en is 
echter uitsluiten toe te schrijven 
aan de gevoelige daling van de 
olieprijzen en de neerwaartse 
trend van de dollarkoers. Deze 
faktoren alleen maakten een ver
schil uit van 160 miljard op de be
talingsbalans. De regering had 
dan ook geen enkele verdienste 
aan deze positieve evolutie. 

Donkere Tunnel 
Men zal zich herinneren dat 

Martens tijdens de verkiezings
kampanje van 1985 de bevolking 
voorhield dat nog een kleine in
spanning nodig was om uit de 
tunnel te geraken. Dadelijk na de 
verkiezingen stelde de toenma
lige VBO-voorzitter André Leysen 
dat nog 95 % van de weg diende 
afgelegd. Vandaag wil Martens 
de bevolking nogmaals laten ge
loven dat we op de goede weg 
zijn. Jammer dat het niet juist is. 

Ons overheidstekort bedraagt 
nog steeds het dubbele van het 
Europees gemiddelde, onze in
trestlast is de hoogste van de in
dustrielanden, de werkloosheid 
behoort nog steeds tot de 
hoogste in Europa en de fiskale 
druk blijft loodzwaar. 

De grote vergissing van Mar
tens is de weigering om de 
staatshervorming verder uit te 
voeren. Het is een illusie te ge
loven dat een duurzaam her
stelbeleid mogelijk is binnen de 
huidige staatsstruktuur. Alle 
dossiers, ook de ekonomische 
en de saneringsdossiers heb
ben een kommunautair karak
ter. Het is daarenboven weten
schappelijk bewezen dat de fis
kale druk in de federale staten 
van de OESO, 9 procent lager 
ligt dan in de unitaire staten. 
Ook het inkomen per inwoners 
is hoger in de federale staten. 

Onze konklusie is dan ook 
dat er een sociaal rechtvaardig 
herstelbeleid moet komen en 
een grondige sanering van de 
overheidsfinanciën, samen met 
een staatshervorming die ruim 
zelfbestuur geeft aan de beide 
volksgemeenschappen in dit 
land. Dit betekent voor ons ook 
eigen fiskale bevoegdheid. Vla
mingen en Walen moeten dan 
zelf beslissen wat ze nog aan 
het nationaal niveau willen la
ten en op welke wijze de natio
nale bevoegdheden zullen gefi
nancierd worden. Ook dat is de 
inzet van 13 december! 

André Geens 

Volgende week: 
Vlaamse eisen totaal vergeten! 
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BLOKVORMING 
m De drie grootste Latijnsa-

merikaanse debiteuren (Brazi
lië, Mexilfo en Argentinië) heb
ben de „Groep van Drie" ge
vormd. Dit zou een aanzet kun
nen zijn tot liet vormen van een 
kartel, een blok, van alle landen 
die nog voor belangrijke bedra
gen in het krijt staan bij het 
Noorden. De Groep van Drie, 
kortweg „G3", vertegenwoor
digt zowat 25 % van de totale 
buitenlandse schuld van het 
Zuiden. 

Blokvorming in het Noorden 
is evenzeer mogelijk. Talrijke 
grote banken hebben zich im
mers nog slechts in onvol
doende mate ingedekt tegeno
ver de risikograad van de schul
den die het Zuiden aan hen 
heeft. Blokvorming zou voor 
deze banken de kansen op een 
redelijk akkoord vergroten. 

Duidelijk is alvast dat de eko-
nomie in steeds grotere mate 
beheerst wordt door de Noord-
Zuid tegenstelling. In het Noor
den wordt de Oost-West tegen
stelling ook op ekonomisch 
vlak steeds vager. De tegen
stelling Verenigde Staten-Euro-
pa-Japan wordt daarentegen 
door de monetaire instabiliteit 
in de schijnwerper gezet. 

K PROBLEEM '88 
m De financiële en kommer-

ciële Noord-Zuid tegenstelling 
belooft alvast in '88 meer dan 
ooit aktueel te worden. Mis
schien wordt de grote uitdaging 
voor de internationale politiek 
in '88 wel het redden van de 
wereldhandel enerzijds, samen 
met het doen overleven van het 
internationale financiële bestel 
anderzijds. 

De redaktie van „Ekonomi
sche Berichten", de periodiek 
van de „Paribas", maakt de 
volgende beschouwing: „Er 
zullen noch winnaars, noch ver
liezers zijn maar enkel gelou
terde overievenden, indien de-
tüteuren en kredieteuren bereid 
zijn oplossingen uit te werken 
onder het motto „samen 
sterk"." 
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^ ZIEKTE 
De Belgische ziekte — 

I J J gekenmerkt door hoge 
H ^ werkloosheid, zeer hoge 
%^ overheidsschuld, zwakke 
^£ eksportprestaties en een 
Ud gebrek aan industrieel be-
iw«l leid — is in 1988 nog even-
^ ^ zeer realiteit als in het begin 
^ " van de tachtiger jaren. En-
^ ^ kei op het vlak van de open-
^£ bare financiën kan men een 
i < ^ bescheiden afname van 

het onverantwoorde tekort 
vaststellen. 

De struktuur van onze 
eksport blijft een zorgen
kind als men de restultaten 
van een Planburo-studie ter 
hand neemt. Het eksport-
aandeel van Belgiën en 
Luxemburg samen is in de 
periode '72-'85 met 24 % 
afgenomen, aldus het Plan-
buro. Daarenboven verliest 
België haar marktaandeel 
vooral In beloftevolle sekto
ren met hoogtechnologi
sche produkten (zoals buro-
tika, informatika, farmaceu-
tika,...). Ondanks het groot
ste Flanders Technology 
noteerde België in de jaren 
'83-'85 de grootste daling 
van de zeven industriële 
EG-landen wat betreft uit
voer van hoogtechnologi
sche produkten. 

%iM 
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VU-steunfonds 
13 december 

De oproep tot steun heeft resultaat gehad: het 
bedrag van vorige week werd zomaar eventjes 
meer dan verdubbeld tot 678.849 fr. Proficiat en 
dank; maar wij gaan door. 

Eerst even een rechtzetting. In onze uitgave 
van 19 november j . l . (3de lijst) zou FH, Wezem-
beek-Oppem, slechts 50 fr. gestort hebben. Dat 
moet 500 fr. zijn, met onze verontschuldigingen. 

Het banknummer van dit VU-verkiezingsfonds 
is 435-0271521-01 met vermelding 13 dec. '87. 

U kunt ook storten op het Dokter Balletfonds, 
stortingen vanaf 1.000 fr. kunnen een vrijstelling 
van belasting bekomen. Deze stortingen worden 
naamloos gepubliceerd indien de storter er niet 
om verzoekt zijn initialen mee te delen. Het 
banknummer ^van het DB-Fonds is 
435-0271511-88! Met onze dank voor de milde 
schenking! 

VU-verkiezingsfonds 
435-0271521-01 

Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

13 

4de lijst 
L.D.M., Waarschoot 5.000 fi 
O.M., Zwijndrecht 5.000 fi 
M.B., Assenede 250 fi 
J.D.D., Erembodegem 1.000 fi 
A.V., St.-Niklaas 1.000 fi 
LM., Merksem 1.000 fi 
H.P., Brussel 1.000 fi 
B., Harelbeke 1.000 fi 
F.V.B., Ranst 1.000 fi 
W.R., Zoersel 500 fi 
A.S., Steenokkerzeel 500 fi 
J.D., Maasmechelen 500 fi 
Naamloos 500 fi 
O.V.O., Gent 10.000 fi 
B.A., Herenthout 3.000 fi 
J.O., Borgloon 3.000 fi 
Naamloos, Waarschoot 2.000 fi 
L.V., Antwerpen 1.200 fi 
A.V.N., Brugge 3 1.000 fi 
B.S., Gistel 1.000 fi 
A.D.Z., De Pinte 1.000 fi 
E.C., Millen 1.000 fi 
E.V.D.B., Beerse 1.000 fi 
A.D., Liedekerke 1.000 fi 
C.M., Strombeek 1.000 fi 
J.V.A., Mortsel 1.000 fi 
P.T., Wemmei 1.000 fi 
D.G., Machelen 1.000 fi 
R.R., Burst 500 fi 
Naamloos, Lovendegem 500 fi 
J.V.G., Ronse 500 fi 
J.V.G., Ronse 500 fi 
H.D., Ekeren - 500 fi 
J.V.H., Sterrebeek 500 fi 
W.D.K., Waarschoot 300 fi 
V.D.W.F., Tielt 10.000 fi 
M.R., Zele 1.500 fi 
H.C., Brussel 1.000 fi 
H.S., Izegem 1.000 fi 
F.V., Markegem 1.000 fi 
CO., Antwerpen 1.000 fi 
L.R., Maasmechelen ,«18!^V' . 1.000 fi 
P.P.J., Antwerpen ' . " l : 1.000 fi 
H.V.L., Kapelle o/d Bos 1.000 fi 

H.D.R., Kruibeke 1.000 fi 
W.D.K., Brasschaat 1.000 fi 
R.W., Hansbeke 1.000 fi 
E.U., Wilrijk 1.000 fi 
J.D.G., Deizegem 500 fi 
R.D.R., Brussel 500 fi 
L.S., Koksijde 300 fi 
V.H., Kortrijk 200 fi 
M.S., Geel 200 fi 
P.F., Hasselt 10.000 fi 
M.V.H., Gent 10.000 fi 
S.D.P., Winksele 5.000 fi 
P.L., Antwerpen 5.000 fi 
J.D., Kraainem 5.000 fi 
K.L„ Mol 1.000 fi 
L.M., Eigenbilzen 1.000 fi 
O.L., Oostende 1.000 fi 
M.D.N., Middelkerke 1.000 fi 
A.V., Torhout 500 fi 
G.D.R., Vilvoorde 500 fi 
Naamloos, Mariekerke 500 fi 
D.C.L., Alveringem 500 fi 
G.C., Oostende 500 fi 
G.R., Roeselare 100 fi 
F.A., Erps-Kwerps 1.000 fi 
W.S., Dilbeek 1.000 fi 
H.V., St.Truiden 1.000 fi 
W.S., Oudenaarde 1.000 fi 
J.H., Evergem 1.000 fi 
E.D., Oostende 1.000 fi 
Naamloos, Heverlee 1.000 fi 
L.S.M., Lommei 500 fi 
S.W.A., Affligem 500 fi 
R.V.O., St.Martens.Latem 1.000 fi 
D. Ballet-Fonds Gilbert De Schrijver, Veurne 2.000 fi 
D. Ballet-Fonds G.G., Koksijde 1.000 fi 
D. Ballet-Fonds F.J.H., Meerbeek 2.000 fi 
D. Ballet-Fonds P.M., St.Pieters-Woluwe 1.500 fi 
D. Ballet-Fonds H.D., De Pinte 1.000 fi 
Naamloos 2.000 fi 
Naamloos 2.000 fi 
Naamloos 46.449 fi 
Naamloos 58.300 fi 
Naamloos 130.650 fi 

Totaal 678.849 fr. 
ADVERTENTIE 

In Vlaanderen staat het 
amateurtoneel al eeuwen 
stevig op de planken. 

De tijd dat toneelstukken voor het keikpoit.i.il 

\seiden opgevoerd, is al oen paai liondeid jaai \ooi 

bi] Maai het Vlaams aniateui toneel is ei daan)in met 

mindei boeiend en bloeiend om geuoiden 

De tiaditie \an het amateiii toneel gaat teiug tot de l ï de 

eeuvs en \ i n d t /i)n oorspong bij de reden|keiNkaniei-s. 

Die hielden / ich vooinameli)k be/ ig met het organiseien 

van literaire wed.stri|den en volkstoneel. M e t grote namen 

als Bredero, Hooft en Vondel, hebben /\] de lettei kunde 

een stuk dichtei bi) het volk gebracht 

V andaag telt Vlaandeien maar liefst 720 amateur

toneelgezelschappen. Al deze verenigingen samen 

vei-zorgen 5.164 opvoeringen per jaan W a t oveieenkomt 

met 14 opvoeringen per dag. Z o beieiken ze jaarlijks een 

publ iek van bijna 1 miljoen toeschouwers. O m het ama

teurtoneel een steuntje in de rug te geven, stelde A l b e i t l 

door toedoen van H e r m a n Teirlinck in 1922 opnieuw het 

Koninklijk Landjuweel in Deze traditie wordt ook nu 

nog in ere gehouden En staat onder hoge bescherming 

van Z M Koning Boudewijn. Di t nationaal toernooi wordt 

afwisselend in één van de 5 Vlaamse provincies gehouden 

en bekroont het beste amateurgezelschap. 

D it jaar vindt het Landjuweel plaats m de Stads-

schouwbui^ van Smt-Niklaas . Van 28 november 

87 tot 30 januari 88 kan u daar de 6 geselecteerde 

gezelschappen aan het werk zien. En wie er snel bij is, 

krijgt met onderstaande bon 50 fn korting Dan moet 

je wel eerst even reserveren op het telefoonnummer: 

03 /7763575 . 

-O- - N -

Programma 

28/11/87 Het d.igboek van Anne Frank" - "Het HoeselcslbneelgezeLsckip 
uit Hoeseit 

0VI2/87 De kersentuin - Koninklijke Töneeikring "Sint Geneslus 
uit Sint Nikla.is 

12/12/87 De raad van beheer" -Toneelgezelschap "Rcynaert" uit Biugge 
09/01/88 Liefde' - Koninklijke Rederijkerskamer De Leeu\vereken.ners 

uit Dendemionde 
10/01/88 • Bniidsluier" - K M en Aloude RederijketsLimer 

"Marien Theeren" uit Gent 
21/01/88 "Het Atelier - Aloude Rederijkerskamer "De Goudbloem" 

uit Sint-Nikla.is 
30/01/88 Slotvoorstclling en proclamatie 

Tegen afgilte van deze bon krijg je een reductie van "ïOtr TOor een van de zes 
voorstellingen die in het kasier van het Koninklijk Landjuweel plaaLsvinden 
Dit aanbod wardt beperkt tot de 50 ceiste telefonische rcservaties 

Vlaanderen Leeft - Kunstlaan 46 - 1040 Brussel. Tel 02/514 10 10 
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Rapport-Kuijpers in EG-parlement aanvaard 

VU-resolutie 
voor 40 miljoen EG-inwoners 

11 

STRAATSBURG — In een vorige WIJ vermeldden 
we de aktie tot erkenning van de Katalaanse taal 
binnen de Europese Gemeenschap. Vandaag bren
gen we een gesprek met Willy Kuijpers over zijn 
verslag over de Talen en Kuituren van Regionale en 
Etnische Minderheden in de EG, dat niet zonder slag 
of stoot in het Europees Parlement werd aanvaard. 

AAN Willy Kuijprs de vraag 
wat er aan de grondslag 
van dit rapport lag en wat 

het precies inhoudt. 

Brede diskriminatie 
W. Kuijpers: „Hef eerste initia

tief ter zal<e ging uit van onze 
voorganger Maurits Coppieters, 
wiens ontwerp-resolutie leidde tot 
de opstelling van een verslag 
door het Italiaanse Europarle
mentslid Arfe. In de daarvan ten
gevolge aangenomen resolutie in 
ol<tober 1981 door het Europees 
Parlement werd een beroep ge
daan op de nationale regeringen, 
op de regionale en de plaatselijke 
overheden om t.a.v. het onder

wijs, de massa-media, het open
bare leven en de sociale betrek
kingen een beleid voor te leggen 
dat gericht is op de bescherming 
en de ontwikkeling van de kulture-
le en taalkundige rechten van et
nische inderheden. Tevens werd 
de Europese Kommissie verzocht 
om reeds bepaalde maatregelen 
te nemen." 

WIJ: Wat was het effekt van 
deze resolutie? 

W. Kuijpers: ,,Via onze EVA-
werking stelden we dag in dag uit 
vast dat deze doelstellingen op 
het terrein door de lidstaten niet 
werden nagekomen. 

In Friesland werden onze FNP-

„Opgejut gespuis" de straat op 

VlISiSIIOSI 
in Letland 

fn imtand geb&uren er rare dingen. 
Op 10 novBmber mefdde onze teieviste dat er In 

tw0e L®t$e steden i?etogmgm „zouden geweest 
Zijn" om d& 69e verjpiBrdag f6 herdenken van de 
tiftrmping van Letlands onafhankelijkheid- .. 

NOG &teed« éln «1* Ut
ter) dte het 40 Wi^mn 

daar twintig jaren Mm m(^ 
einde aan gemaakt h$bbert. 
Eft die over het IroOt̂ J Wjvön 
tmn, hoe gevaarlijk Itet i 
eeft t0taJit»fr-e °*»=='̂  ^'^'' 
§01 te howdèn 

televisie te toner» — dat du** 
zenden- mer̂ aen te Rtg^ mn 
protestmeetlnö ha<idert ge
houden tegen klöinfeafgeritjk 
nationalistisch gedoe vm door 
Amertka opgejut gespuis, 

vel voi^ryitziend, om 
,^rt,^ helder-ziep ĵ* die 

desDuis 
^sn betoging 

otest tegen 
' onije-

eid. 
a* 
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Kuijpers-Vandemeulebroucke te Straatsburg, 
vaard 40-miljoen EG-bewoners ten bate! 

een VU-resolutie aan-

partners benadeeld bij de verkie
zingen omdat in het Fries gestel
de plaatsnamen en aanduidingen 
op de verkiezingslijsten verboden 
waren, in de Elzas werd iemand 
die de politie tijdens een wegkon-
trole in het Duits antwoordde ver
volgd, hetzelfde gold voor Bretoe
nen die tweetalige plaatsnaam
borden plaatsten, de subsidiebe
loften voor de Baskische en Bre
toense scholen werden door de 
Franse overheid niet nageleefd, 
in Griekenland worden de niet-
Grieke minderheden volkomen 
genegeerd, enz. 

Op EG-vlak was er daarente
gen wel een mentaliteitswijziging. 
Het Europees Parlement stelde in 
1983 een nieuwe begrotingspost 
in ten behoeve van EG-akties 
voor taalkundige en kulturele min
derheden. Dat liet de Kommissie 
toe om een aantal pilootprojekten 
te starten, o.m. inzake het oprich
ten van databanken in minder 
verspreide talen en het kreëren 
van didaktisch materiaal ter be
vordering van de regionale talen. 
Ook werden verscheidene stu
dies uitgevoerd, o.m. inzake de 
voorschoolse voorzieningen van 
minder verspreide talen in de Ge
meenschap, over de huidige si
tuatie van taalkundige minderhe
den in de lidstaten, over de nieu
we technologieën en hun gevol
gen voor het onderwijs in de rand
gebieden van de Gemeenschap, 
enz. 

Daarnaast trad de Kommissie 
ook op als medeïnrichter van kon-
ferenties over de eerste kinderja
ren en de tweetaligheid, het publi
ceren en uitgeven in minderheid
stalen en ook van de vorig jaar te 
Sardinië gehouden mediakonfe-
rentie voor de minder gesproken 
talen. 

In 1982 werd een belangrijke 
stap gezet met de oprichting van 
het te Dublin gevestigde Euro
pees Bureau voor Minder Ver
spreide Talen, dat naast zijn 
Raad met vertegenwoordigers uit 
de lidstaten ook nationale komi-
tees heeft ingesteld." 

Beyer de Ryke 
WIJ: Waarom dan dit nieuwe 

initiatief van het Europees Par
lement? 

W. Kuijpers: ,,Een van de kri
tieken op de resolutie van 1981 
was dat niettegenstaande de enn 
vervatte suggestie een model 
voor een Kommunautair Hand
vest voor Regionale Talen en Kui
turen ontbrak. Ook werd verleden 
jaar, ingevolge de begrotings-
moeilijkheden, de bovenvermelde 
begrotingspost gevoelig vermin
derd. Wegens het uitblijven van 
een globale aanpak van de taai-
minderhedenproblematiek be
sloot de Kommissie voor Jeugd 
en Kuituur van het Europees Par
lement om een vervolgrapport op 
te stellen en werd ik als rappor
teur aangeduid. 

De behandeling van mijn ver
slag binnen deze parlementskom-
missie verliep met steeds van een 
leien dankje omdat de liberale 

fraktie, daartoe aangezet door de 
franskiljonse ancien-régime fi
guur Beyer de Ryke, allerlei pro
cedurele vertragingstruukjes toe
paste. En van kristendemokrati-
sche zijde was er een uithollings
amendement dat duidelijk wilde 
stellen dat mijn resolutie de gel
dende nationale wetgeving van 
de lidstaten niet in het gedrang 
zou brengen." 

Samenhang 
WIJ: Wat houdt uw resolutie 

precies in? 

W. Kuijpers: ,,/n mijn resolutie 
worden een aantal algemene 
richtsnoeren vooropgesteld, in de 
hoop dat deze doeor de lidstaten 
tot wet zullen worden verheven en 
toegepast. Van belang hierbij is 
ook de rol van de regionale en 
lokale overheden. Essentieel is 
dat het Handvest inzake REgio-
nale en Ivlinderheidstalen, dat in 
het kader van de Raad van Euro
pa wordt opgesteld en een Euro
pese konventie zal worden met 
een minimumstandaard van rech
ten die alle ratificerende staten 
bindt, door de EG-lidstaten onder
tekend wordt, fi/lijn aanbevelingen 
betreffen het onderwijs, het be
stuurlijken en gerechtelijke ver
keer, de massa-media, de kultu
rele infrastruktuur, het sociaal-
ekonomischee leven en de grens
overschrijdende samenwerking 

Ik ben er daarbij van uitgegaan 
dat de regionale ekonomische 
verhoudingen bepalend zijn voor 
de uitings- en ontwikkelingsmo
gelijkheden van de plaatselijke 
kuituur, zodat de maatregelen ter
zake uitgewerkt dienen te worden 
in het kader van een evenwichtig 
Europees regionaal beleid, dat 
vertrekt vanuit de regionale basis 
zelf. 

f\/let het aanvaarden van deze 
EVA-resolutie ten voordele van de 
40 miljoen EG-inwoners die een 
niet-officiële EG-taal gebruiken, 
hebben wij als volksnationalisten 
aangetoond dat de Europese op
bouw en het Europese federalis
me samen moeten gaan met res-
pekt voor de verscheidenheid!" 

Evrard Raskin 
ilNV*vooriRter 

O ^P een vei^aderlftg van 
Mgemeen-Heder-

is Verbond tme/f" 
dag jJ. te Antwerpen werd ge» 
wezen Vü'paflementslld 
Evrard Raskin tot nfeMwe vow-
zittef vart ANV^VIeanderen 

Êvrard f^askin werd <^ 14 
|anl 1Ö3S te Has^eft geboren, 
woont 'm Sflzen m Is als adve-

|i;aat verbonden aan de balie 
van Tor»geren. 

H9i mandaten van gemeerj-
teraadeüd ert schepen 'm zijn 
gemeente, werd Raskin ka-
mertid f 6S-71) en senator (77-
7B| voor de Volksunie 

Evrard RasKIn beeft tal van 
hlstorlsclie en rechiskuodlge 
fHibllkatles op zijn naam maar 
bei meest verrassende warer» 
ztjrj heriftrtennpen vari een 
VU-par!ementslld: »,Van BIn-
nenjjil Bekeken" {imn) waar» 
In hij de Vü beschrip voor, 
tijdens er> na de Êgmontperio-
de. 

De redaktie wenst Evrard 
Raskir» van ttarte geluk met 
deze aanstelling en is ervan 
overtuigt! dat ti]n ervaringen 
ais lid van grensoverschrijder^' 
de parlementaire raden en 
kommissies hem zullen hel
pen dtt nieuwe mandaat naar 
behoren en met rezultaa! te 
volbrengen 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 28 nov. 
D BRT 1 - 14.30 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D BRT 1 - 16.00 
Zeepiraten, film 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, 
toeristisch magazine 
n BRT 1 • 20.20 
Amos, TV-film 
D BRT1 - 21.50 
Terloops, een aparte l<ijk 
D BRT 1 - 22.35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.00 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 15,50 
De gummleberen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.15 
De moddermonsters, SF-serie 
D Ned. 1 - 16.40 
Kids, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.07 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 - 19.00 
The Cosby Show, serie 
D Ned. 1 - 23.27 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 20.36 
V, SF-serIe 
D Ned. 2 - 23.15 
Used cars, film 

Zondag 29 nov. 
D BRT 1 - 15.20 
De eerste winter, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.50 
Wij, heren van ZIchem, serie 
D BRT 1 - 18.05 
Carlos en co, kindermagazine 
D BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toerist, kwis 
D BRT 1 - 20.10 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Lucien en Martine, TV-spel 
D BRT 1 - 22.20 
Op zoek naar... de muzen, 
niet-konventionele talkshow 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, drie uur sport 
D Ned. 1 - 15.30 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.58 
De baas In huls?, komische reeks 
D Ned. 1 - 16.22 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.05 
Zoobilee Zoo, verhaaltjes 
D Ned. 1 - 18.27 
De tovenaar vap Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.05 
De vliegende dokters, sene 
D Ned. 1 - 19.50 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.15 
Superfan, muziek 
D Ned. 1 - 21.15 
Sonja op zondag, show 
C Ned. 2 - 18.45 
NIsse en de vliegende kluizenaar, 
poppenfilmserie 

Beeldhouwer Ken Harrison (Richard Dreyfuss) verdedigt zijn recht 
om te sterven in ,,Whose Life Is It Anyway?". 

Vrijdag 4 december op BRT 1 om 21u. 

D Ned. 2 - 20.10 
De Garry Shandling show, 
komische reeks 
D Ned. 2 - 21.50 
Vpro-cinema: 
Der Stand der Dinge, film 

Maandag 30 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.40 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 19.10 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT 1 • 20.10 
De legende van Texas, TV-film 
D BRT 1 - 21.20 
Labyrint: Grondig verstoord, 
over boer en milieu 
• BRT 1 - 22.10 
Terugblik, Juul de Corte 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.30 
Flertelstoet, dok. 
D BRT2 - 22.00 
Koormuziek van Lodewijk de Vocht 
D Ned. 1 - 17.00 
Dungeons & Dragons, 
tekenfilmserie 
D Ned. 1 • 17.46 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 1 • 18.00 
Toppop, poprubriek 
D Ned. 1 • 19.00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
D Ned. 2 - 19.52 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.17 
Bergerac, serie 
D Ned. 2 - 21.07 
Golden girls, serie 
n Ned. 2 - 21.32 
Goedele, Goedele Liekens 

Dinsdag 1 dec. 
• BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater, De jonge tamboer 
D BRT 1 - 18.30 
Europese volksverhalen, 
De toverdruiven 
D BRT 1 - 18.40 
De krulsboog, sene 

G BRT1 - 19.40 
Extra politieke tribune VU 

D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.40 
Multatuli, heruitzending 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.23 
Oshin, serie 
D BRT 2 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT2 - 20.15 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
• BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D Ned. 1 - 15.50 
Het erfgoed Guldenburg, serie 
D Ned. 1 - 16.35 
De bananasplitshow, 
verborgen camera 
D Ned. 1 - 17.46 
Tros popformule, 
eigentijdse muziek 
D Ned. 1 - 19.00 
Alf, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Lionel Ritchie in Rotterdam 
D Ned. 2 - 19.12 
Een gat in de grens, jeugdserie 

Woensdag 2 dec. 
D BRT 1 - 15.00 
Mik, Mak en Mon, SF-kinderserie 
D BRT 1 - 16.00 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.25 
Verhalen en legenden, serie 
D BRT 1 - 17.15 
De avonturen van Teddy Ruxpin, 
tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.10 
Mareka en haar Yaya, serie 
D BRT 1 - 18.40 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
D BRT 1 • 19.40 
Extra politiek tribune 
D BRT 1 - 20.10 
Pak de poen, de show van 1 milj. 
loterijshow 
D BRT1 - 21.30 
Stardrift, de Frivole Framboos 
D BRT1 - 21.50 
Otto Wagner, dok. over architekt 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.23 
Oshin, serie 
D BRT2 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT2 - 20.15 
De glimlach van een zomernacht, 
film 

n Ned. 1 - 15.30 
Seabert, tekenfilmserie 
G Ned. 1 - 15.45 
De grote meneer Kaktus show, 
kinderprogramma 
D Ned. 1 - 16.15 
Crossbow, serie 
C Ned. 1 - 16.40 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Pompy de Robodoll, serie 
D Ned. 1 - 19.05 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 1 - 20.33 
Miami Vice, politieserie 
D Ned. 1 - 22.50 
Gemene verhalen, 
boosaardige anekdotes 

Donderdag 3 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, serie 
n BRT 1 - 19.20 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 • 21.00 
Panorama, aktualitelten 
D BRT 1 - 21.55 
Chateauvallon, serie 
D BRT2 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 • 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT2 - 20.15 
Vijanden van de staat, doku-drama 
D Ned. 1 • 16.00 
Daktari, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Nathalie, tekenfilmserie 
D Ned. 2 • 19.12 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 

Vrijdag 4 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.28 
Bingo!, hitparadeprogramma 
D BRT 1 - 19.13 
The Muppets show 
D BRT 1 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT 1 - 20.20 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.55 
Het is toch mijn leven, film 
D BRT 1 - 22.55 
Filmspot, achtergrondinformatie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.23 
Oshin, serie 
D BRT2 - 19.40 
Extra politieke tribune 
D BRT2 - 20.25 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.00 
De gaven van de aarde, dok. 
D BRT2 - 21.50 
Koncert, Filharmonisch orkest BRT 
D Ned. 1 - 14.30 
An American in Paris, film 
D Ned. 1 - 17.46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Kro's comedy hour 
D Ned. 1 - 21.05 
Agatha Christie's Miss Marple, 
serie 
D Ned. 1 - 23.12 
In 't holst van de nacht, politieserie 
D Ned 1 - 0.17 
Zoek de moordenaar, TV-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 28 nov. 
Used Cars 

Amerik. film uit 1980 met o.a. Jack 
Warden en Deborah Harmon. De ge
broeders Fuchs hebben recht tegen
over mekaar een handel in auto's, zij 
bekonkurreren mekaar en schuwen 
daarbij geen linke middelen. (Ned. 2, 
om 23U.15) 

Zondag 29 nov. 
Der Stand der Dinge 

In een afgelegen hotel aan de Por
tugese kust wordt een SF-film ge
draaid. De opnamen moeten echter 
onderbroken worden bij gebrek aan 
geld. Duitse film uit 1982. (Ned. 2, 
om 21U.50) 

IVIaandag 30 nov. 
Le coup de parapluie 

Franse film uit 1980 met o.a. Pierre 
Richard en Valerie Mairesse. Gré-
goire Lecomte heeft twee grote pas
sies: de vrouwen en zijn beroep als 
akteur. Hij is gescheiden en woont nu 
bij Josyane... (A 2, om 20u.30) 

Dinsdag 1 dec. 
Comme un boomerang 

Tijdens een drugpartijtje in een ri
ante villa aan de Azurenkust schiet 
de 17-jarige Eddy Batkin een politie
man dood. Zijn vader, een rijke za
kenman, neemt meteen de gerenom
meerde advokaat Ritter onder de 
arm... Franse film uiet 1976 met o.a. 
Alain Delon en Carla Gravina. (TF 1, 
om 20U.30) 

Woensdag 2 dec. 
Sommernattens Leende 

Film van Ingmar Bergman uit 1955 
met o.a. Gunnar Björnstrand en Ulla 
Jacobson. Fredrik Egerman, een 
knappe veertiger en weduwnaar, is 
hertrouwd met de veel jongere Anna. 
Toch neemt hij een vroegere minna
res in vertrouwen om een midzomer-
nachtsfeest te organiseren... (TV 2, 
om 20U.15) 

Donderdag 3 dec. 
Je suis timide mals je me soigne 

Pierre Renaud, een bankbediende, 
heeft allerlei dingen geprobeerd om 
van zijn verlegenheid af te raken 
maar niets helpt. Op een dag wordt 
hij hopeloos verliefd op Agnès... 
Franse komische film uit 1978. (RTL, 
om 20U.30) 

Vrijdag 4 dec. 
Whose life is it anyway? 

Amerik. film uit 1981 met Richard 
Dreyfuss en John Cassavetes. De 
jonge beeldhouwer Ken Harrison blijft 
na een auto-ongeval praktisch volle
dig verlamd. Hij denkt nog maar aan 
een ding: zo vlug mogelijk sterven... 
(BRT 1, om 21 u.) 
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Celine d'Aa 
* t ^ schonk vier glazen 
* | ^ a vol, de champanje 
• ^ f % parelde vrolijk op. 

^ k j ^ * De juffrouw be-
^ ^ diende eerst haar 

~ broer op het he
melbed. Thérèse 
klemde haar hand 

^ ^ ^ < ^ ^ rond de benige vin-
^ ^ S ^ ^ l gers van Geeraard. 
^ ^ ^ J ^ ^ ' Vervolgens bood 
^ ^ • ^ ^ ^ Celine mij een glas 

^ ^ ^ ^ k aan. Samen ston-
^ ^ ^ É den wij rond het 
^ ^ ^ ^ bed. De oude d'Aa 

^ ^ ^ keek mij diep in de 
ogen en hief bevend het glas. Wij 
stootten aan, de tik klonk hoog op 
in de woonkamer. Thérèse hielp 
haar broer bij het drinken. Geeraard 
slurpte als een kind, champanje liep 
over haar handen en bevlekte het la
ken. De ouwe man likte de handen 
van zijn zuster. Dan viel hij uitgeput 
op het hoofdkussen neer. 

De zusters d'Aa wezen opnieuw 
een stoel aan. 

't Kasteelke/4 
,, Wij hebben u onlangs op de ra

dio getioord. Gij hebt zo schoon over 
de natuur van onze streelt gespro-
l<en en wisten onmiddellijlc dat wij u 
voor deze Allerheiiigen zouden uit
nodigen." 

Ik knikte instemmend. 
„Vader en moeder hebben ons 

eerbied voor de natuur geleerd. Al
leen de natuur heeft waarde, zegden 
zij altijd. De rest vergaat." 

Uiteraard was ik het daar mee 
eens, maar veroorloofde mij te den
ken dat de familie d'Aa wel veel lef 
had. 

Waren zij niet het mikpunt van zo
veel ongenoegen in de streek? Men 
vertelde dat ze hun windmolen van 
Steenkerke hadden laten verkrotten. 
Dat ze hun knechten en koewachters 
steeds slecht hadden behandeld. 
Dat ze de paters van Edingen had
den bedot. Dat ze woekerden met de 
pachten. 

Het flitste allemaal door mijn 
hoofd. 

,,Ja, ik weet het", onderbrak juf
frouw Thérèse mijn gepeins, ,,de 
mensen vertellen lelijke dingen over 
ons. Veel is waar, maar dat is voor
bij. Begrijpt gij dat wij daar onder lij
den?" 

Geeraard had het gesprek gevolgd 
en kreunde opgewonden. 

Celine vulde de glazen opnieuw. 
Geerard dronk met volle teugen, het 
was alsof nieuwe krachten hem in 
het lichaam schoten. Hij rechtte zich 
en wees een hoge kast naast de 
staanklok aan. Thérèse liep er heen 
en bracht hem een grote omslag, ik 
merkte dat die verzegeld was. Gee
raard betastte hem, als wou hij na
trekken of de inhoud er nog was. Hij 
wenkte zijn zuster. 

,,Geeraard smeekt je deze enve
loppe op het altaar in de basiliek van 
de Zwarte Lievevrouw te leggen." 

Ik voelde mij verzeild in een ouder
wets avontuur. 

,,Maar waarom toch?" 
De oude man schudde het hoofd. 
,,Vraag niets, spreek niet tegen. 

Alleen God zal over deze gave oor
delen. Breng het morgen, de deken 
van de basiliek weet ervan. Het ge
beurt elk jaar. Celine, schenk de gla
zen nog eens vol!" beval Thérèse. 

Wij dronken nog een tweede fles 
Deutz & Geldermann. 

Hoe ik door de dreef aan mijn auto 
geraakt ben weet ik niet meer zo pre
cies. De bloedhonden, die achter de 
leeuwen op het bordes waakten, lie
pen als lammetjes met me mee. Op 
't Kasteelke waren plots alle lichten 
gedoofd. 

Zoals afgesproken liet ik op Aller
zielen de omslag op het altaar ach
ter en toen ik weer op de natte kas
seien voor de basiliek stond voelde 
ik mij een andere mens. Het was 
alsof een kwade gedachte van mijn 
schouders was gevallen... • 

doot^ik^week^ 
"""mm üH 

In een vorig nummer,,toverde" voor het KBvVRu-
dolf Nureyev ,,uit de oude doos". Ons zetwerk heeft 
toen enkele danspasjes gemaakt die niet altijd even 
volmaakt op ,,punt" stonden en de mooie produktie 
dus minder sierde dan zij verdient. Voor de balleto-
manen onder onze lezers herstellen we de 
,,missprong" graag door nu al een ,,pasje" voor
waarts te maken. Met het Ballet van Vlaanderen. 

ET applaus voor ,,Don 
Quichote" is in de Ant-
w/erpse Keizersstraat nog 

lang niet ultgedeind of er wordt 
alweer zeer naarstig gewerkt aan 
het ,,Winterprogramma 1987-
1988" dat volgende maand in 
Antwerpen en Gent In première 
gaat. Het is een zeer gevarieerd 
programma met zowel klassiek 
als modern. Robert Denvers pro
grammeert tegelijk voorzichtig en 
oordeelkundig, in funktle van zijn 
ensemble en publiek. 

Kirsten Ralov, co-artistiek di-
rekteur van het Koninklijk Deens 
Ballet monteerde reeds hel ,,Na-
poll Divertissement", een koreo-
grafle van de legendarische 
Deense bailetgigant Auguste 
Bournonville (1805-1879) op mu
ziek van Deense komponisten. 

Momenteel Is Violette Verdy 
(1933) te gast bij het KBvV om 
haar ballet ,.Variations" op mu
ziek van Johannes Brahms in te 
studeren. Het is een abstrakt-
klassiek ballet met evenwel tal 
van gevoelsnuances. Typisch 

voor Verdy's stijl is de pittige 
techniek en de subtiele muzikale 
benadering. Variations is een 
werk dat vooral techniek en stijl
gevoel van de dames eist. 

Op het ogenblik dat Violette 
Verdy naar Amerika vertrekt, waar 
ze ballesmeesteres is bij het New 
York City Ballet, komt hemming 
Flindt, direkteur van het Dallas 
Ballet, naar Antwerpen om te wer
ken aan zijn balies ,,De Les". Dit 
dramatische expressieballet, dat 
de Italiaprijs werd toegekend, is 
gebaseerd op de toneel-eenakter 
van Eugene lonesco. 

Het vierde werk is ,,Verdorbene 
Zeit", een pas de deux van de 
Vlaamse koreograaf Luk de Lay-
ress op muziek van Gustav Mah
ler. De bekende film- en teaterre-
gisseur Ben! Montresor staat in 
voor de volledige belichting van 
het programma en voor de sceno
grafie van ,,De Les". Het Winter-
programma staat vanaf 18 decem
ber op de affiche van KVO Gent en 
wordt vanaf 28 januari gedanst in 
KVO Antwerpen. 

^eeijpel^ 

Mevrouw Elvire Moereels uit Dilbeek was één van 
de negentien WIJ-lezers die ons het korrekte ant
woord bezorgde op de vorige vraag. I-let betrof inder
daad het gedicht ,,Mijn moeder sterft" van Gerrit 
Achterberg. 

Zij werd door loting aangeduid als winnares. 

O NGETWIJFELD velen zul
len onderstaande verzen 
herkennen. Het is trou

wens een schitterend gedicht. 

Wij vragen U uit te zoeken wie 
de auteur is en welke titel erbij 
hoort. 

Mijn moederken, 
ik kan het niet verkroppen 
dat gij gekromd, 
verdroogd zijt en versleten, 
zoals een pop waarin 
een hart zou kloppen, 
door 't volk bij 't heengaan 
in een huis vergeten. 

Ik zie uw knoken 
door uw kaken steken 
en diep uw ogen 
in het hoofd gedrongen. 
En ik ben gans ontroerd 
en kan niet spreken, 

wanneer gij zegt 

,,kom zit aan tafel jongen". 

(...) 

Tot weerziens dan. 
Ik kom vannacht of morgen. 
Gij kunt gerust 
een onze-vader lezen, 
en zet uw muts wat recht. 
Hij zal wel zorgen 
dat gij geen kou vat 
en te vree zult wezen. 

Indien U de oplossing meent te 
kennen, aarzel dan niet een 
kaartje of briefje te zenden naar 
WIJ, „Meespelen (201)", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

Misschien wint U straks wel en
kele knappe boeken? U hebt tijd 
tot maandag 7 december om uw 
antwoord op de bus te doen. 

•1IS.TJE ' IN DIT LMP WOUCKI 
ueeFr POK ZUU voo/tpEUfj 

Het nuttigen van alkohol is een genoegen dat al uit 
heel verre tijden stamt. Wellicht uit het midden
oosten, het woord is trouwens van Arabische oor
sprong. Toch bestaan er rond het begrip nog veel 
misverstanden, waardoor de weldaad wel eens tot 
een ramp verwordt. Typisch is trouwens dat juist in 
de Islamlanden er een ,,fundamenteel" verbod op 
het gebruik van alkoholhoudende dranken bestaat. 

O M enkele misverstanden 
uit de wereld te helpen, 
volgen hier wat (op we

tenschappelijke wijze vastgestel
de) ,,nuchtere" gegevens. 

Er wordt wel eens onderscheid 
gemaakt tussen een pint, een 
wijntje, een aperitiefje en een 
borrel (of ander gedestilleerd). Dit 
is een louter artificieel onder
scheid. Nagenoeg 10 milliliter 
pure alkohol zit in leder stan
daardglas bier (250 milliliter), 
standaardglas wijn (100 milliliter), 
standaardglas sherry, port of ver
mouth (50 tot 70 milliliter), stan
daardglas gedesitlleerd (30 tot 40 
milliliter). Waarom wordt men van 
wittekens vlugger dronken dan 
van pilsjes? Gewoon omdat men 
die veel sneller, in dezelfde 
tijdspanne dus meer drinkt. 

Alhowel niet wettelijk verboden 
en zonder doktersrecept verkrijg
baar is alkohol een iiard drug, 
d.w.z. verslavend. In alle hoger-
genoemde drankjes zit ethanol of 
ethylalkohol als werkzame stof. 
Deze wordt niet verteerd, maar 
komt rechtstreeks in het bloed en 
dus In alle delen van het lichaam. 

Dit gebeurt vrij snel, wel iets 
trager als men goed gegeten 
heeft. Een veel voorkomend mis

verstand is dat het mengen met 
frisdrank het onder invloed ko
men zou verminderen. Integen
deel, koolzuur versterkt de op
name van alkohol. Nog een denk
fout is dat alkohol bij koude zou 
verwarmen. De drug verwijdt de 
bloedvaten onder de huid, wat 
wel een gevoel van warmte geeft, 
maar in feite gevoeliger maakt 
voor kou. 

Pinten of borrels drinken lest 
de dorst niet, maar versterkt 
hem. Onderzoek heeft uitgewe
zen dat alkohol de regeling van 
het water in de cellen verstoort en 
daardoor dorstgevoel geeft. In 
die zin is de nadorst die door
gaans een kater vergezelt het ge
volg van een door alkohol in de 
war gebrachte waterhuishouding. 

Alkohol werkt snel, maar wordt 
traag verwerkt. Zwarte koffie, li
ters water, frisse lucht of een 
heet stortbad helpen allemaal 
niet om sneller nuchter te wor
den. Het zijn schijnoplossingen. 
Men voelt zich wel minder duize
lig, maar het BAG (bloedalkohol-
gehalte) blijft. De roes moet gron
dig uitgeslapen worden. Over al
kohol en zijn aangename en min
der prettige effekten schrijven we 
nog wel eens. 
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Om metro-drama's te voorkomen 

Vlaams bedrijf ontwikkelt 
veilige tunneluitgangen 

SCHELLE — De katastrofale brand verleden week 
in het Londense King's Cross-metrostation tieeft het 
leven gekost aan 30 mensen. Londen heeft op dat 
vlak een kwalijke reputatie, reeds eerder deden zich 
in 's wefelds oudste metro zware ongevallen voor. 
Maar hoe zit het met de veiligheid in onze metro's en 
tunnels ? 

W IE een.lijst wil aanleggen 
van de metro- en tunnel
drama's van de voorbije 

jaren zou vrij vlug over een uitge
breide dokumentatie beschikken. 

Rampen 
Bij botsingen en branden is het 

doorgaans de traagheid waar
mee dient geëvakueerd te wor
den de oorzaak dat rampen tot 
ongekende dimensies uitgroeien. 

Enkele cijfers: 
1971 Viadukt Chicago: 7 doden, 
200 gewonden. 
1975 Metro Mexiko-stad: 40 
doden. 
1975 Metro Londen: 43 doden, 
74 gewonden 
1976 Metro Madrid: 36 ge
wonden 
1981 Metro New-York: 130 ge
wonden 
1984 Metro Moskou: ? 
1984 Metro Londen: 10 ge
wonden 
1986 Metro Mexiko-stad: 1700 
gekwetsten met brandwonden en 
vergiftiging... 

Ook bij de jongste katastrofe te 
Londen bleken evakuatie en roo
kontwikkeling de grootste proble
men te vormen. 

Wie regelmatig de Leopold II-
tunnel tussen het Brusselse Ma-
douplein en de basiliek van Koe-
kelberg gebruikt stelt zich beslist 
de vraag: ,,En hoe kom ik hier bij 
brand uit?" 

geven en ventilatoren die het na 
een uur brand laten afweten niet 
tot vertrouwen stemmen. 

Toen de tweeënenhalve kilo
meter lange tunnel in gebruik 
werd genomen meldden de bou
wers met terechte fierheid dat ze 
,.diverse technische veiligheidss-
nufjes" hadden ingebouwd. Zo 
bleek ,,een sluitsisteem van de 
nooduitgangen waarvan de dek
sels volgens het princiep van de 
zwaartekracht open en weer 
dicht kunnen" voor ons land een 
primeur te zijn. 

Wat daarbij niet vermeld werd 
was dat de snufjes waarvan 
sprake het denk- en doewerk zijn 
van een op en top Vlaamse firma. 

Wij zochten en vonden uitein
delijk te Schelle bij Antwerpen de 
NV J. Van de Putte, konstrukteur 
voor werkhuizen. Deze Vlaamse 
KMO, waar zo'n 25 mensen wer
ken, ontwierp inderdaad de vei-
ligheidsuitgang. We noemen het 
,,ding" zo want het produkt heeft 
niet eens een naam. 

Eenvoudig 

Snufjes... 
Temeer daar vaag aangeduide 

uitgangen, elektrische kabels die 
het na enkele uren grote hitte be-

Het sisteem is een ogenschijn
lijk eenvoudige konstruktie waar
bij door een diskreet in de boven-
grond geplaatste deur in een 
mum van tijd de ondergrondse 
plaats van het onheil kan bereikt 
worden. De veiligheidsdiensten 
kunnen inderdaad in nauwelijks 
acht sekonden de deur openen 
en zich naar de ondergrond spoe
den. Het luik opent door middel 
van een gewichtensisteem dat 
door zijn eenvoud van de mate
rialen bestand is tegen brand. 
Vervolgens wordt een deur geo
pend die onmiddellijk verbinding 
geeft met de tunnel- of me
trogang. 

De uitgang is dus enkel langs 

EEN lezer uit West-Vlaanderen 
vraagt ons hoe knolselder te 

telen, die vrij blijft van de roestziekte. 
Allicht omdat het bij de oogst van 

knolselder, die nu reeds overal in 
Vlaanderen aan de gang is, zo opvalt 
wanneer de knollen té veel onder de 
maat blijven, wou men toch maar we
ten wat hieraan te doen valt. 

Hetgeen men echter populair roest
ziekte noemt is eigenlijk de bladvlek-
kenziekte. In alle geval begint het 
soms vrij vroeg met kleine, gele stip
pen, die dan later groter en bruiner 
worden, waarbij de buitenste blade
ren veel te vroeg verdorren. 

Daar de knolselder vooral behoefte 
heeft aan zonnestraling, uiteraard 
langs het blad om, voor het vormen 
van een flinke knol, is het meteen dui
delijk dat aangetaste planten een 
minder uitgegroeide knol leveren. 

Dit is niet zo erg wanneer de ziekte 
pas in de tweede helft van de maand 

oktober optreedt, omdat de knol dan 
reeds ver volgroeid is. 

Toch maar liefst geen aantasting... 

Knolselder 
LADVLEKKENZIEKTE is niet 
specifiek gebonden aan die 

ene variante knolselder. Ook de 
al dan niet groene bleekselder en 
zelfs de al dan niet volstelige 
soepselder kunnen aangetast 
worden. Vooral bij de witte (gele) 
bleekselder is dit soms erg dat 
deze gewoon onbruikbaar wordt. 

Deze ziekte kan overgebracht 
worden langs de zaden om, zodat 
het wenselijk is bij selder zaden 
te gebruiken die ouder zijn dan 
één jaar. Twee tot drie jaar oude 
zaden zijn de beste. Zaden van 
selder bewaren nu wel tot zeven 
jaar lang, maar uiteindelijk gaat 
dit tenslotte ten koste van de 
kiemkracht en een minder vlot 
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Langs een door de veiligheidsdiensten gemakkelijk te openen luik kan de ondergrond ongehinderd bereikt 
worden, i-let mekanisme is eenvoudig en veilig. 

buitenuit te openen, is herme
tisch afgesloten zodat hij geen 
obstakel vormt in het straatbeeld 
en niet tot vandalisme aanleiding 
kan geven. 

Langs het hele parkoers van de 
Leopold ll-tunnel bevinden zich 

zeven van deze vluchtgangen, ze 
worden maandelijks op hun 
bruikbaarheid getest. Ze worden 
aangeduid door een groene pijl 
die naar een deur wijst. Dit sinjaal 
kon bij nader toekijken inderdaad 
duidelijker worden aangebracht. 

Het stemt ons tot fierheid dat 

een relatief klein bedrijf deze vei-
ligheidsuitgangen met sukses 
heeft ontwikkeld. 

In de hoop dat nu ook het bui
tenland weet krijgt van dit een
voudig maar levensbelangrijk 
produkt! 

uitgroeien van het jonge gewas-
in-voorkweek. 

Knolselder moet vrij vroeg en 
voldoende warm worden uitgezaaid. 

Tenslotte heeft dit gewas een dub
bele opdracht, n.l. het vormen van 
groen gewas en daarbij een zo groot 
mogelijke knol. Wij zullen zeer dun 
zaaien, tijden en vooral ruim (5 cm) 
verspenen of voorkweken in potten 
tot 8 cm. Het komt er dan vooral op 

aan te zorgen dat wij het jonge gewas 
voldoende en regelmatig begieten, 
maar dan weer niet overdreven. Men 
giet, zoals trouwens alle andere ge
wassen onder glas, in de vroege mor
gen van een te vera/achten, zonnige, 
open dag. Met een nat gewas de 
(koele) nacht ingaan betekent dat er 
dan reeds een initiale aantasting zou 
kunnen optreden. 

Belangrijkst 
is de bodem 

ER rest ons dan nog enkel het 
uitplanten op een halve me

ter in alle richtingen, en, net als 
bij het jong plantsoen, geregeld 
te stuiven met bazaltmeel en te 
bespuiten met in water opgeloste 
zeewierekstrakten. 

Men kan met in alle gronden zware 
selder telen. Een lichte(re) zandgrond 
moet verbeterd worden met kleimeel 

en moet bovendien rijk zijn aan hu
mus en een goede waterhuishouding 
hebben. 

Dit zijn uiteraard gegevens voor 
bijna ieder groentegewas, maar bij het 
veeleisende gewas knolselder moet dit 
nog meer benadrukt worden. 

Het wordt dan een toedienen van 
veel en goede kompost, vóór de win
ter; het vermijden van rijke mesten als 
kippe- en duivemest, maar ook van or
ganische meststoffen die hiermee 
meestal zijn aangemaakt, -y sb >toc 

De waterafvoer moet in orde' Üijh',' 
desnoods door te telen op verhoogde 
bedden, wanneer de bodem laag ge
legen is. 

Overbemesting is uit den boze, want 
dit verzwakt de celwanden waardoor 
het gewas vlugger wordt aangetast. 

Knolselder; goede gemakkelijke 
teelt, indien wij deze teeltmaatregelen 
minitieus opvolgen. 

Rik Dedapper 
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Nu ook filatelostripologen... 

Suske en Wiske gezegeld 
Worden stripfanaten nu ook al filatelisten of zijn het 

integendeel de postzegelverzamelaars die evolueren 
naar filatelostripologen? Een ,,barbarisme" zeg 
maar, waarvoor we ons wel zullen hoeden het over
dadig te gebruiken, hoewel het verschijnsel niet te 
loochenen valt. Sedert enkele jaren breken strips tot 
in de filatelistische kringen door. Het jongste resul
taat daarvan is een zegel met de alombekende Suske 
en Wiske. 

TEN derde male wordt in Bel
gië een bekend stripreeks 
geëerd met een postzegel. 

Op datum van 5 oktober werd 
door de Regie der Posterijen een 
speciale postzegel uitgegeven 
ten gunste van Jeugdfilatelie en 
gewijd aan de stripfiguren Suske 
en Wiske van Willy Vandersteen. 

Vitamientje 
Het is een zegel van 9 fr. gewor

den die in een oplage van 
4.900.000 exemplaren wordt ver
spreid, maar die aan sommige 
reakties op postkantoren te horen 
als zoete broodjes onder de loket
ten schuift, met hele vellen tege
lijk. 

Het werd trouwens tijd dat ein
delijk eens een Vlaamse stri
preeks ook als postzegel aan bod 
kwam. In 1979 kwam die eer 
reeds aan Kuifje van Hergé toe, 
gevolgd in 1984 door de Smurfen 
van Peyo. Daarmee houdt de fila
telistische striprage niet op, ver
mits ons voor volgend jaar een 
Robbedoes-zege\ beloofd wordt, 
die dan waarschijnlijk ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van het gelijknamige stripbiad 
verschijnt. 

Op het Suske-en-Wiske-zegel 
prijkt ook Vitamientje, de kinder
auto met mensengelaat waarvan 
men de motor met voedsel doet 
draaien. Dat was één van die 
knotsgekke uitvindingen die prof. 
Barrabas destijds gul uit zijn ver
beeldingrijke mouw schudde (zie 
,,De Sprietatoom"). Dat was in de 
tijd dat Vandersteen bijna heel 
alleen vier, vijf, zes of meer stri-
preeksen uit zijn even gulle en 

verbeeldingrijke pen toverde en 
het stripverhaal in Vlaanderen 
een gelaat, een reputatie en een 
fundament schonk. 

Stereotiepen 
Die tijd is voorbij. Willy Vander

steen — geboren 15 februari 
1913 te Antwerpen en opgegroeid 
in de Seefhoek — tekent nog 
enkel ,,Schanulleke" en ,,De 
Geuzen". Het overige werk — 
inkluis Suske en Wiske — laat hij 
aan medewerkers over die in stu-

dioverband werken. En dat vin
den we nog steeds een jammerlij
ke zaak. 

Opvolger Paul Geerts die de 
strip nu voor zijn rekening neemt, 
heeft ons inziens onvoldoende 
gevoeligheid om knotsgekke si

tuaties in het stramien van een 
dol maar spannend en tegelijk 
leuk verhaal te verwerken. Het 
valt op dat hoewel de grafische 
kwaliteit bevredigend is te ne
men, de ontwikkeling van de ka
rakters niet meer zijn wat ze ooit 
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geweest zijn en komt ze de lezer 
als bepaald irriterend over, zo is 
bv. Wiske niet meer het lastig 
jong met tiet gouden hart, als 
weleer maar eerder een arrogant 
en slecht opgevoed mormel. 

Waren de personages van Van
dersteen de weerspiegeling van 
vele volkse types zoals hij die 
meegemaakt had, dan valt des te 
meer op dat de huidige Sukse en 
Wiske-personages sterk gestere
otypeerde mensen zijn, allemaal 
door het ringetje van wellevend
heid en maatschappijzorg getrok
ken. 

Jammer natuurlijk, maar blijk
baar onafwendbaar in de evolutie 
van de huidige stripmerchandi-
sing waar oplagecijfers prioriteit 
krijgen. 

Het zal Willy Vandersteen zelf 
weinig deren. Suske en Wiske 
zijn een onverwoestbaar begrip 
geworden, geëerd met twee (klei
ne) standbeelden (één in Holland 
en één in de Antwerpse zoo), 
boeken, tentoonstellingen en nu 
ja, zelfs een postzegel. Volgend 
jaar wordt Willy Vandersteen 75 
en nu reeds kondigt men de nodi
ge festiviteiten aan. 

Danny De Laet 

Eruditie en gekte, hand in hand 

Boek in de derde macht 
Stel je voor: een biblioteek waarin gewoonweg 

alles te vinden Is wat ooit in boekvorm werd uitgege
ven. Veel daarvan is de bezoeker bekend maar 
evenveel werken blijven onaangeroerd steken in 
schaars verlichte uithoeken. 

IN dit achterland van de litera
tuurgeschiedenis zijn boe
kenliefhebbers gaan pluizen 

naar boeken die de meest vreem
de thema's behandelen. 

Geletterde gek 
Hun thematische lektuur groei

de uit tot een ware bibliomanie en 
deze verzamelwoede kreeg ge
stalte in een boek over boeken. 
Thema's daarin zijn bvb. de litera
tuur van de fou of de geletterde 

gek, de vlo in de literatuur, de 
geschiedenis van het toilet, biblio
manie in de middeleeuwen, 
scheldwoorden, erotica, enz. 
Over deze boeken die het over 
boeken hebben, schreef Ed Schil
ders een boek. 

De meeste hoofdstukken zijn 
uitgewerkte versies van bijdragen 
die in een aantal Nederlandse 
kranten en weekbladen versche
nen. Door de aard van dit boek 
dreigt de lezer zich wel te verlie

zen in net detail, maar dat is nu 
eenmaal het kenmerk van de bi-
bliomanen, de boekengekken, die 
doorheen het boek lopen: eurudi-
tie en gekheid gaan hier m hand 
maar geven aan dit ongewoon 
boek precies de charme. Meer 
dan 40 pagina's aantekeningen 
en noten en ruim 20 bladzijden 
met register van auteurs en titels 
spreken op zichzelf reeds boek
delen. 

Macaroneana 
Tot het meest vreemde behoort 

het hoofdstuk Macaroneana 
waarin gehandeld wordt over dat 
soort literatuur waarin een taal 
wordt gehanteerd die de woord
stam uit de moedertaal kombi-
neert met Latijnse uitgangen. Tot 

de meest onbevangene behoort 
het kapittel over de Italiaanse re-
naissance-schrijver Pietro Aretino 
en zijn latere ref)utatie. Op dit 
erotisch thema bijt de auteur zich 
overigens vast in de tweede helft 
van zijn boek. De aanvulling eroti
ca zou om die reden in de titel niet 
misstaan hebben. 

Grasduinen m dit kurieus boek 
over kurieuze boeken is een aan
gename bezigheid en opent on
gekende vergezichten in het 
soms gekke, maar steeds erudie
te boekenland. I.p. 

— Vergeten boeken. Literaire curio
sa en rariora, boekenvrienden en 
bibliomanen. Ed Schilders. Ultg. 
W&L Boeken, Amsterdam, 388 biz., 
775 fr. 
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DE suksesschrijver Jack Higgins 

is geboren in Belfast en opge
groeid in het noorden van 

Engeland als Harry Patterson. Op zijn 
15de liet hij de school voor wat ze was 
en nam allerlei baantjes aan, om daar
naast te kunnen schrijven. Op zijn 
18de nam hij dienst en werd gestatio
neerd in Berlijn, waar hij grenspa-
trouilles liep op het toppunt van de 
Koude Oorlog. Hij bleef schrijven en 
het was in 1971 dat hij voor het eerst 
een bescheiden 10de plaats op de 
bestsellerlijst bereikte. Van toen af 
ging het bergop, The eagle has lan
ded haalde overal de top en maakte 
filmgeschiedenis. De lezers van Hig
gins kennen zijn stramien, maar dat is 
ook de reden waarom ze hem lezen. 
Hij werkt met een sterk flitsend ver
haal op de voorgrond, waarachter 
steeds hetgeen hij echt wil vertellen 
verborgen aanwezig is. Hij wil in het 
bizonder iets kwijt over de aard van 
het beest (mens). En dat is zeker het 
geval met A prayer for the dying, 
waarvan nu de film van Mike Hodges 
werd gedraaid, met grootheden als 

Mickey Rourke (met een schattig Iers 
accent), Bob Hoskins en Alan Bates 

De film start met de voorbereiding 
van een bomaanslag op twee Engelse 
patrouillevoertuigen. De over de weg 
gespannen detonatordraad, het ver
trokken gelaat van de IRA-mannen, 
de naderende Engelse voertuigen. 
Plots komt er iets anders in beeld. Een 
snel rijdende schoolbus, waarvan de 

NIEUW 
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chauffeur het leuk vindt de Engelse 
soldaten een beetje te jennen door 
hen voorbij te steken. De schoolbus 
gaat op in een donderende en vlam
mende knal. Martin Fallon (Rourke), 
hitman van het IRA, is het doden moe 

en besluit er de brui van te geven. 

Vanaf dat ogenblik is het niet alleen 
de Engelse geheime politie die hem 
zoekt, maar ook het IRA. Hij zoekt 
hulp bij gangsterbaas Jack Meehan 
(Bates), die hem in ruim voor een 
paspoort, opdracht geeft voor een 
laatste moord. Die voert hij uit, maar 
Father Da Costa (Hoskins) is getuige. 
Die legt hij het zwijgen op langs de 
biecht. Is de intrige reeds bezig, ze 
wordt steeds ingewikkelder en de lief
hebbers van het genre zullen er van 
snoepen, ook door de schitterende 
vertolkingen, en een finale die zelfs 
Beethoven doet blozen. Sammi Davis 
als de blinde Anna, nicht van de 
priester Da Casto, die Fallon de rust 
van de krijger bezorgd is een erg 
opvallende rol voor deze aktrice, die 
we verder in deze rubriek nog zullen 
tegenkomen. 

Toen enkele jaren geleden in Ant
werpen een tentoonstelling liep, waar 
een VI en V2 werden tentoongesteld, 
naast hoge panelen met foto's waarop 
de vernielingen door die tuiaen aan

gericht, maakte een Nederlandse me
vrouw de opmerking tegen haar kin
deren: ,,Wat verschrikkelijk toch!". 
Een bijstaande Antwerpenaar, mid
den veertig antwoordde: ,,Maar dat is 
helemaaal met waar, mevrouwtje, dat 
IS de mooiste tijd van m'n leven, in die 
puinen speelden wij. Heb je ooit een 
mooier speeltuin gezien?" De henn-
nering van deze Antwerpenaar is ook 
de herinnering van de Engelse ci
neast John Boorman, die met Hope 
and glory schitterend de hennnerin-
gen aan zijn jeugd in Londen onder de 
bommen verfilmt. Dit is zoals het was 
en geweest moet zijn. Alles wordt 
gezien door de ogen van de een tikje 
verlegen, maar steeds observerende 
Bill Rohan {Sebastian Rice-Edwards), 
die vertelt over het weggaan van zijn 
vader naar de oorlog. Over zijn moe
der Grace (een sublieme Sarah Miles) 
die alleen achterblijft met haar drie 
kinderen — haar familie, drie zusters 
en moeder en een ietwat vreemde 
vader (een Oscar vertolking van lan 
Bannen). We maken de bombarde
menten op Londen mee en zien enke

le huizen tot puin verworden en een 
speelkameraadje verliest haar moe
der: Betekent dat dan, dat je vandaag 
met komt spelen? Maar er is ook 
zuster Daxn (en hier is wéér Sammi 
Davis) die, jong als ze is, met een 
Kanadees naar bed gaat. Deze rol van 
een kleine egoïste, die meent dat 
iedere dag de laatste kan zijn en dat 
er daarom zoveel mogelijk moet wor
den genoten, geeft een duidelijk beeld 
van de gevoelens van die tijd. Mis
schien kan deze film ook door een 
jong publiek genoten worden — die 
willen weten hoet het is geweest — 
maar ik denkt dat hij zich meer tot de 
ietwat ouderen richt. Hij is trouwens 
ook een beetje opgebouwd zoals de 
ouwe Noel Coward-prenten, een lach 
en een traan, nooit ruw, nooit ontluis
terend. Gewoon een mooie film over 
een rotte tijd, die tenminste één voor
deel had: het is met erg dat je arm 
bent, in tegenstelling tot voor de oor
log is het nu erg patriottisch arm te 
zijn. John Boorman is nooit boring, 
dat zegt 

Willem Sneer 
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De groote leegte van Christian Dotremont 

Een katastrofale wereld verteld 
De grote vertellers uit de 19e eeuw hebben grote 

werken geschreven omdat hun verhaaltrant perfekt 
paste bij hun tijd die geloofde in een allesomvat
tende harmonie. Balzac kon de mens kennen en 
hem in zijn grootste romans laten kennen via een si
tuering in een maatschappelijke kontekst. Die har
monie tussen mens en wereld is door de twee Werel
doorlogen dermate geschokt dat het geloof in die 
harmonie plaats maakte voor een pijnlijke zekerheid 
van een breuk. 

DE roman is een middel ge
worden om die vreemde 
wereld waarin de mens 

leeft te verl<ennen en om tastend 
en gissend te peilen naar de 
nieuwe condition humaine; 

Cobra 
Dat gebroken mens- en wereld

beeld krijgt een beklemmende 
verwoording in het werk van 
Christian Dotremont (Tervuren 
1922 — Buizingen 1979). Zijn 
kontakten met kunstenaars en 
schrijvers uit het milieu van het 
surrealisme in Brussel en parijs 
reulsteerde o.m. in de oprichting 

van de Cobra-groep (1948) waar
van hij de belangrijkste theoreti
cus zou worden. 

La pierre et l'oreiller (1955), 
waarvan nu een vertaling ver
scheen bij Manteau, is het autobi
ografisch relaas van Dotremonts 
verblijf in Denemarken aan het 
begin van de jaren '50 waar hij 
een stormachtige verhouding be
leeft met een Deense en tegelijk 
de symptomen ervaart van tuber-
kulose die hem noodzaakt tot een 
opname In een sanatorium. Het 
boek is één lange monoloog van 
de ik-figuur die zich de gevan

gene weet van wat op haast elke 
bladzijde de katastrofe wordt ge
noemd. Die uit zich niet alleen in 
de onstabiele relatie met Ulla of 
de vernietigende uitwerking van 
de ziekte waaraan hij lijdt: dat 
zijn alleen maar de veruitwendi-
gingen, de paradigmata van een 
algemene katastrofe, kenmer
kend voor een gebroken wereld 
waar het individu het geloof in 
alle waarden heeft verloren. 

Dotremont rekent hier vooral af 
met alle vormen van fanatisme of 
passie waaraan hij ooit heeft toe
gegeven: zijn geloof in God, in 
het kommunisme en in de litera
tuur. ,,God is dood. Stalin is 
dood. Keats is dood." lezen we 
op p.135. 

Zelfs de liefde in al haar vor
men (vaderland, ouders, vrouw) 
is alleen maar een middel om het 
grote gat van de wereld op te 
stoppen. 

Het Sartriaans nihilisme is 
overal voelbaar: ,,een triestige 
mensheid, ondermijnd door een 
lieimeiijke, ondefinieerbare ka
tastrofe, ondermijnd door een ga
pende scheur" (p.164). 

Nieuwe zin 

In de stijl van de surrealistische 
écriture automatique, vol ge-
dachtensprongen en woordasso
ciaties, analyseert Dotremont 
haast pijnlijk de grote breuk tus
sen mens en wereld, de grote 

desteen 
en het 
onrkussen 

leegte die het naoorlogse Europa 
kenmerkt. 

Dertig jaar later stellen we vast 
dat er een aanzet bestaat tot 
nieuwe zingeving en dat er in de 
literatuur een duidelijke tendens 
is om de roman als verhaal te 
herwaarderen. 

Niettemin blijft deze pran
gende roman van Dotremont echt 
leesbaar en hebben Frans Denis-
sen en Frauke Joris met hun 
knap vertaalwerk een werk op
nieuw in de belangstelling ge
bracht dat een dokument van de 
naoorlogse ,,verloren generatie" 
mag genoemd worden. 

I.p. 

— De steen en het oorkussen, 
Christian Dotremont (uit het Frans 
vertaald door Frans Denlssen en 
Frauke Joris). Uitg. Manteau, Ant
werpen/Amsterdam, 1987, 202 biz. 
465 fr. 

Aeschylus en Sophocles 

Klassiek erfgoed herlezen 
Alles volgen wat in binnen- en buitenland aan lite

ratuur verschijnt, zal wel niemand gegeven zijn. Veel 
daarvan moet nog getoetst worden door de tijd die 
wellicht de beste kritikus blijft. Tegenover deze on
macht van de lezer staat de uitnodiging af en toe te
rug te grijpen naar een van de grote klassieken uit de 
wereldliteratuur. 

KLASSIEK in alle betekenis
sen van het woord blijven 
de Griekse tragedies. De 

heruitgave van de vertaling van 
de bewaarde werken van Aescy-
lus en Sophocles is een gelukkig 
feit, waardoor deze meesterwer
ken uit de 5de eeuw voor Kristus 
toegankelijk blijven. 

Gemeenschapkunst 
De vertalingen van dr. Emiel 

De Waele blijven imponeren. Ze 
hebben wel niet de sobere en di-
rekte taal waarin het meer re
cente vertaalwerk van Johan 
Boonen uitmunt. Niet onmiddel
lijk voor opvoering geschikt, zijn 
de vertalingen van De Waele 
echte leesdrama's geworden 
waarin de sfeer en de gedachten-
wereld van de twee tragici perfekt 
doorwerken. 

De Griekse tragedie was in we
zen een gemeenschapskunst 
waarin de grote levensvragen ge
dramatiseerd werden en de tragi
sche dichters de ziel van de 
Atheense polis in de 5de eeuw 
voor Kristus vertolkten. De ak
senten die daarbij gelegd wer
den, verschillen van auteur tot 
auteur en verschuiven ook naar
gelang de 5de eeuw vordert. 

Voor Aeschylus (525-456 
V.Kr.), de Vader der Tragedie, 
vormden kunst en religie een 

eenheid. Wat hij in een verheven 
en beeldrijke taal uitdrukt, raakt 
de diepste vragen. Wat is het ge
luk van de mens? Waarom zijn 
de goden jaloers op al te geluk
kige mensen ? Wat is de zin van 
het lijden? De dichter en wijsgeer 
Aeschylus houdt in deze ge
dachte van het noodlot en de 
goddelijke gerechtigheid voor 
ogen: Want wat geschiedt voor 
mensen ooit dat Zeus niet voor
beschikt? luidt het in zijn Aga
memnon. En de oude dichter 
geeft er als troostvol antwoord 
dat lijden inzicht geeft: Aan hen 
die lijden — zo is 't Recht! — be
lering valt ten deel. 

Zo wordt zijn toneel de profeti
sche drager van een morele 
boodschap waaraan de Atheense 
gemeenschap zich kon optrek
ken. De eenvoudige handeling en 
de rechtlijnige karakters in het 
werk van Aeschylus worden, 
voorlopig nog, overvleugeld door 
grootse koorzangen die getuigen 
van een diepe religiositeit. 

„IVIenselijker" 
Van een andere ingesteldheid 

getuigt Sophocles (496-406 
V.Kr.). Hij heeft de gehele poli
tieke en kulturele geschiedenis 
van Athene's grote eeuw meege
maakt: grootheid én verval. Bij 

hem niet meer een beklemmende 
tussenkomst der goden. De 
mens moet zich enerzijds neer
leggen bij de eeuwige wetten van 
de rechtvaardige goden. Maar 
anderzijds zijn het nu de mensen 
zelf die, in hun beperktheid, als 
vrij handelende wezens hun le
venslot bewerken. Zijn Antigone 
geeft het schrijnend voorbeeld 
van de jonge vrouw die in haar 
eerbied voor de goddelijke wet 
haar broer begraaft tegen het be
vel van Creon in. Bewust gaat zij 
de dood tegemoet met de vertwij
felde vraag, waarom ik die 't hei
lige heilig vereerde ?. 

Even bewust wil Oepidus klaar
heid in wat hem overkomen is, 
ook al stort zijn hele wereld daar
mee in: ,,En breke los wat wil! 
Doch wat van mij is, hoe needrig 
ook, mijn afkomst wil ik kennen. 

Door deze heroïsche figuren 
vinden de stukken van Sophocles 
meer beweging en spanning, de 
koorzangen zijn beperkter maar 
niet zonder diepgang. 

Universeel 
Die hoge vlucht van Aeschylus' 

gedachtenwereld en de heldhaf
tige, ideale werkelijkeheid van 
Sophocles' figuren leven, heeft 
De Waele in zijn vertaling goed 
weergegeven. Zijn algemene in
leiding op elke auteur en zijn kort 
voorwoord bij elke tragedie 
volstaan om met enig inzicht de 
tragedies te lezen. Mythologi
sche gegevens worden er overi
gens overvloedig in voetnota toe
gelicht. 

Wat ons van Aeschylus en 
Sophocles bewaard is gebleven 
(telkens 7 stukken) werd reeds in 
de oudheid gelauwerd en door de 
tijd getoetst. Deze werken herle

zen — elke tragedie vraagt zowat 
een groot leesuur — is een lo
nende inspanning: grote litera
tuur is universeel en dus steeds 
aktueel. Het zou mooi zijn, zo de 
uitgeverij Peickmans ons metter
tijd ook een bundeling aanbood 
van de stukken van Euripides 
voor zover die ooit door De Waele 
werden vertaald in de Klassieke 
Galerij. Met de wat moderner 
aandoende sofisten-leerling Euri

pides zou de tragische trits ui 
Hellas (op een aantal stukken nâ  
weer volledig in vertaling be 
schikbaar zijn. I.p 

— Aeschylus. Tragediën. vert. E 
De Waele, De Nederlandsche Boek 
handel/Uitg. Peickmans, Kapellen, 
1987. 344 p., 450 fr. 
— Sophocles. Tragediën, zelfde 
venwijzing. 380 p., 450 fr. 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

£2 

Bertolucci en de keizer 
Filmkeizer Bernardo Bertolucci draaide in de Verbo
den Stad in Peking een epos over de laatste keizer 
van China. Een exclusief gesprek met de Italiaanse 

meester over zijn lang verwachte come-back. 
Deze week in Knack. 

Doping 
Eind februari zette gemeen
schapsminister Jan Lenssens 
een anti-dopingcampagne op. 
Een gesprek over het evaluatie
verslag én over de kritiek die in
middels is gerezen. Deze week 
in Knack. 

De Pizza-Connection 
De Pizza Connection was een 
groots opgezet mafia-circuit om 
heroine-geld wit te wassen. Het 
werd opgerold omdat een klei
ne vis plotseling te ver wou 
zwemmen. Hoe werkte de Piz
za Connection? Deze week in 
Knack. 

De kinderen van school nr. 73 

Een Belgische journaliste reisde 
naar Moskou en sprak er met de 
leerlingen van school nr. 73 over 
de revolutie van 1917, Stalin en 
de Sovjet-staat vandaag. Een re
portage, deze week in Knack. 

Glasnost in Boedapest 

In het kader van het bezoek van 
de Hongaarse leider Janos Ka-
dar aan Brussel sprak Frans 
Verleyen met de Hongaarse mi
nister van Buitenlandse Zaken, 
Peter Varkonyi. Over kleine lan
den in het grote machtsspel, de
ze week in Knack. 
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Bij de dood van een reus 

Anquetil was 
kampioen van eenzaamheid 

Vorige week overleed Jacques Anquetil. Hij was 
nog geen vierenvijftig en werd geveld door kanker. 

Anquetil, Normandiër in hart en nieren, was de 
kampioen van de eenzaamheid. Letterlijk en fi
guurlijk. 

L ETTERLIJK omdat hij als 
wielrenner uitblonk wan
neer er in absolute een

zaamheid tegen het uurwerk 
moest worden gereden. In de rit
ten van de waarheid kende hij 
zijn gelijke met. In de koersen te
gen de tijd smeedde hij de basis 
voor zijn grootste triomfen, 
bouwde hij zijn karrière uit. 

Patron 
Maitre Jacques, zo geheten 

omwille van zijn scherpzinnige in
telligentie en Zijn berekende rij-
methode, won vijfmaal de Tour 
en tweemaal de Giro. In 1964, op 
zijn dertigste, lukte hij de dubbel. 
Anquetil verbeterde het uurwe-
reldrekord, zegevierde vijfmaal in 
Parijs-Nice en werd nooit versla
gen in de Natiènprijs. Negenmaal 
won hij het officieuze wereldkam
pioenschap tijdrijden. In 1965 
lukte hij een onwaarschijnlijke 
stunt: in achtenveertig uur tijd 
won hij de Dauphiné Libéré en 
Bordeaux-Parijs, toen nog een 
prestigieuze klassieker. 

Geef toe: het was niet niets. 
Vooral wanneer men rekening 
houdt met de kwaliteit van de te
genstanders. Hij begon onder 
Coppi en eindigde onder Merckx. 
Als dusdanig was hij een bindte-
ken in de rij van de allergroot
sten. Van Looy en De Bruyne, 
Poulidor en Baldini, Simpson en 
Nencini, Gaul en Bahamontes, 
Altig en Jan Janssen: hij legde ze 
allemaal over de knie. Vanzelf
sprekend had Jacques ook 
zwakke kenten. Hij presteerde 
matig in de grote ééndagswed-
strijden. Hij won eigenlijk maar 
twee klassiekers: Luik-Bastena-
ken-Luik en Gent-Wevelgem. An
quetil voelde zich niet aangetrok
ken tot dit werk. De risiko's sche
nen hem te groot — vooral nadat 
hij een zekere overwinning in 
Parijs-Roubaix door bandbreuk 
zag verloren gaan — en de relatie 
tussen inspanning en beloning 
leek hem onevenwichtig. Boven
dien botste hij in dit soort wed
strijden op één der grootste kam
pioenen aller tijden: onze eigen 
Rik Van Looy. 

Becijferd... 
Hoe moet Anquetil sportief dan 

,,exact" worden ingeschat. Daar
voor citeren we de woorden van 
Jacques Goddet, de grijze emi
nentie van de wielersport: ,,Hij 
was een enorm l<ampioen maar 
wendde zijn talenten niet in grote 
verscheidenheid aan. Hij had nog 
meer gekund Ik situeer hem juist 

onder Coppi en Merckx en naast 
Bobet en Hinault." 

Ook figuurlijk was Anquetil een 
kampioen van de eenzaamheid. 
Als renner mocht hij zich nooit in 
grote populariteit verheugen. Wat 
in een chauvinistisch land als 
Frankrijk toch zeer ongewoon 
overkwam. De Normandiër 
leefde echter ver van het publiek 
verwijderd. Hij zocht geen kon-
takt Hij bleef gesloten en fietste 
doorgaans becijferd en zonder 
bravoure of panache Anquetil 
kon maar zelden begeesteren en 
werd eigenlijk te weinig versla
gen om grote simpatie te kunnen 
losweken. Hij aanvaardde overi
gens geen nederlagen, vermeed 
daarom risikovolle ondernemin
gen en gunde de aanbeden Pou-
pou Poulidor destijds het licht 
met in de ogen. 

Toch was Anquetil wel degelijk 
een mens en geen vleesgewor
den rekenmachine Daarvan ge
tuigden zijn ploegmaats van 
destijds — de gewezen wereld
kampioenen Darrigade en Sta-
blinkski en Tourwinnaar Aimar 

Jacques Anquetil tijdens de Ronde van 1962 die hij ook won, net zoals 
vier andere Tours... 

(foto Belga) 

waren wel de voornaamste — bij 
herhaling. Ze loofden zijn vnen-
delijkheid en genegenheid bin
nen de geslotenheid van de ei
gen groep. Ze wezen op zijn 
enorme wilskracht en op zijn ma
teloze verbetenheid in de inspan
ning. Ze gaven toe dat hij nooit 
geschenken uitdeelde en zelf ook 
nooit wat terug verwachtte. Wel 
eiste hij altijd boter bij de vis. 

Astroloog 
Anquetil, geboren en getogen 

met zijn voeten in de aarde, op
gegroeid met de gekromde rug 
van aardbeienkwekers en hun
kerend naar meer komfort en 
menselijk geluk, maakte het zich
zelf nooit gemakkelijk. Zijn 
pnvé-leven verliep ongewoon en 
onkonventioneel. Kon men an
ders verwachten van een een
zame landbewerker-wielerkam-
pioen-levensgenieter-astroloog-
natuurliefhebber ? 

Anquetil werd m zijn eigen land 
pas na zijn karn're een levende 
legende. Hij zal ook nu met ster
ven, deze door Generaal de 
Gaulle met het Legion d'Honneur 
onderscheiden supermens. Want 
dat laatste was hij zeker. In zijn 
laatste maanden, vol lichamelijk 
en geestelijk leed, bewees hij dit 
nog maar eens overduidelijk. Hij 
droeg zijn ziekte met onwaar
schijnlijke moed. 

FlaiKtrien 

Trainersmolen draait voort 

De zesde niet de laatste 
Tomislav Ivic, toch zeker niet de eerste de beste, 

zegde ooit:,, Wie voetbaltrainer wordt moet eigenlijk 
goed gek zijn. Hij is geen moment gerust en op het 
ogenblik dat hij een kontrakt onderschrijft, weet hij 
dat zijn ontslag nadert. Daar is gewoon geen ontko
men aan." 

eerste ,,plaatsvervanger" dit sei
zoen want zijn voorganger bij 
Winterslag, Albert Berd, werd ei
genlijk nog voor de kompetitie-
start aan de deur gezet. Voor een 
goed begrip nog even de volle
dige lijst. Winterslag vervangt 
Bers door Briganti. Gent wipt 
Bergholtz ten voordele van Fafié. 
Bij Standard moet Desaeyere in-

D E Joegoslaaf had over
schot van gelijk en er 
bestaat op zichzelf dan 

ook geen reden om drukte te ma
ken rond een zoveelste trainers
wissel in onze hoogste klasse. 
Maar we mogen wel opmerken 
dat de molen dit seizoen razend
snel draait. We zijn nog met half
weg en zes oefenmeesters kre
gen inmiddels de klassieke bons. 
Als ons top klubs zo voortdoen 
worden er nieuwe rekords ge
vestigd . 

„Profiel" 
Het jongste slachtoffer heette 

Vince Briganti Toevallig ook de 

ADVERTENTIE 

Spring eruit, 
win de Lotto-buit 
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binden voor Pavic. Beveren ruilt 
Novak voor Eddy Roelandt en 
Winterslag kijkt uit naar een op
volger voor de inmiddels al op
nieuw doorgestuurde Briganti. 
Het,,profiel" van de nieuwe man 
oogt vertrouwd: „Hij moet een 
sterke persoonlijkheid zijn, ie
mand waar de spelers kunnen 
naar opkijken." Klinkt het alle
maal niet aandoenlijk? 

Mirakelman 
Weten de klubs eigenlijk nog 

wel waarmee ze bezig zijn? Wie 
kan nu met ,,dit" Winterslag in de 
hoogste klasse triomfen vieren? 
Er zal gewoon een klem mirakel 
nodig zijn om de ploeg voor de
gradatie te behouden Er is met 
veel wilksracht en nog méér ge
luk misschien voldoende kwaliteit 
aanwezig om derde laatste te ein
digen Daarvan was iedereen bij 
het seizoenbegin overtuigd en 
het werd ook luidop verkondigd 

Maar toch zijn de ,,Vieze Man
nen" al aan hun derde trainer 
toe. Dat moet dus een regel
rechte mirakelman worden Wij 
gunnen hem overigens zijn pretje 
en troosten de toegewijde Bri
ganti met de verzekering dat hij 
zeker met de laatste zal zijn die 
dit seizoen wordt ontslagen. We 
hebben inderdaad alles nog met 
gezien. 
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ET WINNEN 
KAN BEGINNEN 

Reuze eindejaars-

WEDSTRIJD 
bij SKM van 1 t/m 31 
december 1987 

ij* prijs - Nissan Micra DX 
WAARDE 238.000 BF - BTW inbegrepen 

etn. 

ook nummer '^in service 

'g. van obbefgen. n,v. 

O NISSAN 

Produkten en service van HUGO VAN PRAAG NV 

25* prijs 

ci*̂  prijs 

oprijs 
& prijs 

(3* prijs 

Vaatwasser 

Droogautomaat 

Wasautomaat 

Microgolfoven 

Zonnehemel 

ï/« tot O®* prijs 
Aankoopbons t.w.v. 5000 BF 
OQ̂^ tot 0S« prijs 
Aankoopbons t.w.v. 3000 BF 
Q(3* tot Q®* prijs 
Aankoopbons t.w.v. 2000 BF 

DE GROTE BELGISCHE MERKENMODEZAAK 
SUCCES KLEDING MEYERS • MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870 

, ^ 1 / ^ Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag. 
VTBOVAB ^"j^^g- feest- en koopavond tot 21 u. Zon- en feestdagen gesloten. 
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Het Volksunie-partijbestuur 
deeit mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 23 november 11 heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Kampanje 
Het Partijbestuur van de Volks 

unie besprak het verloop van de 
verkiezingskampanje 

Het Partijbestuur stelt ander
maal vast dat, ten overstaan van 
de agressieve kommunautaire en 
anti Vlaamse kampanje die ge
voerd w/ordt door de Waalse par
tijen de traditionele partijen in 
Vlaanderen het antwoord volko
men schuldig blijven 

Dit valt het sterkt op bij de nog 
altijd grootste partij de CVP 
Deze partij zelf is praktisch afwe
zig in de kampanje en beperkt er 
zich toe het wonderrecept Mar
tens aan het volk voor te schrij
ven Op alle toonaarden wordt 
verzwegen dat de huidige krisis 
precies uitgelokt werd door de 
aftredende eerste-minister, die 
eerst Happart het benoemen en 
vervolgens niet eens in staat was 
de rechtsstaat te handhaven en 
de vonnissen en adviezen van het 
hoogste gerechtshof te doen toe
passen 

De enige noemenswaardige bij
drage van de CVP haar voorzitter 
en haar mandatarissen aan de 
kampanje is dat zij de handteke 
ningen hebben geleverd zowel 
voor de kandidatenliisten als voor 

de nummerlotmg van het Vlaams 
Blok 

CVP-SP-koalitie... 
De milde toon op het SP-kon-

gres gekoppeld aan de even mil
de kommentaren m een gedeelte 
van de traditioneel kristendemok-
ratische pers geven, zo meent het 
Partijbestuur van de Volksunie 
nieuw voedsel aan de geruchten 
dat een CVP-SP-koalitie in de 
maak zou zijn Deze geruchten 
doken voor het eerst op na het 
schandaal rond de grote zieken-
bonden Om dit schandaal in de 
doofpot te krijgen zo stelden toen 
een aantal kommentatoren zou 
wel eens een CVP-SP-regering 
tot stand moeten komen 

...en Agaiev 
Het Partijbestuur van de Volks-

VU op TV 
Op dinsdag 1 december gaat 

de eerste VU-verkiezingsuitzen-
d ingopdebu is Met VU-voorzitter 
Jaak Gabriels 

Nu reeds noteren en dus met 
vergeten 19u 35 op BRT 1 

(Ook op 8 december) 

Teatershow voor Antwerps VU-kiesfonds 

Paul van Vliet te Antwerpen 
De Vlaams-nationale Coremans 

kring wil zijn steentje bijdragen tot het 
verkiezingsfonds van het VU arron 
dissement Antwerpen Daartoe heeft 
de Kring de Nederlandse kabaretier 
Paul van Vliet ingehuurd U weet wel 
die van het prachtige lied En als ik 
vrij wil zijn ga ik naar Vlaanderen 
en zovele andere prachtige nummers 
en teaterstukjes 

U kunt deze nieuwe teatershow 
Overleven van Paul van Vliet bijwo 

nen en tegelijkertijd de Antwerpse VU 

een steuntje m de rug geven' 
De voorstelling gaat door op dins

dag 8 december aanstaande in de 
Arenbergschouwburg en begint om 
20u 15 

Bespreek nu uw kaarten (600 500 
450 400 350 of 300 fr) Reservatie 
op volgende telefoonnummers Core 
manskring 03/238 82 08 tijdens kan 
tooruren Arenberg 03/232 11 14 of 
03/232 85 23 van 11 tot 16Ü zater 
dag van 11 tot 16u 

Meteen doen' 

Ledenwerving 1988 
De lopende verkiezinsslag is blijk

baar een geschikte gelegenheid om 
nieuwe VU-leden te werven Onder 
staande afdelingen verruimden ons 
ledenbestand als volgt 

1 VU-Hofstade 38 NL 
2 VU-Munsterbilzen 19 NL 
3 VU Bazel 16 NL 

4 

ü 

7 
8 
9 

VU-Antwerpen 
VU-Spermalie 
VU Waregem 
VU-Roeselare 
VU-Middelkerke 
VU-Deurne 
VU Genk 
VU Izegem 

15 NL 
15 NL 
14 NL 
12 NL 
10 NL 
8 NL 
8 NL 
8 NL 

unie stelt vast dat AgaIev als eni
ge Vlaamse partij openlijk stelt 
dat het statuut van de taalgrens 
gemeenten en de Brusselse rand 
gemeenten bespreekbaar zouden 
zijn Het Partijbestuur betreurt ten 
zeerste dat aldus een bres wordt 
gemaakt m wat totnogtoe een 
Vlaamse konsensus was 

Fernand Geyseiings op VU-lijst te Mecheien 

„Groen en Vlaams 
gaan best samen!" 

De VU-kamerlijst van het arrondissement Mecheien heeft wel 
een bieonder nieuw gelaat gekregen. Na lijsttrekker Herman 
Candries staat niemand minder dan Fernand Geyseiings uit Kessel-
Nijlen. Reeds jaren staat Fernand in de voorlijn voor een mooi en 
gezond Vlaanderen. Na zijn ontgoocheling bij Agaiev wi l Geyse
iings zijn groen geloof waarmaken m eén vrij Vlaanderen en met de 
Volksunie. 

De duizenden lezers van ,Het 
Groene Licht" kennen Fernand Gey
seiings reeds jaren Maar laten wij 
even kennismaken met iemand van 
wie de Vlaamse pers schreef dat hij de 
enige echte groene was m het parle
ment 

WIJ: In „Het Nieuwsblad" stond 
onlangs dat je reeds groenbewust 
waart, lang voor anderen er een 
mode van maakten. Wanneer begon 
dit bewustzijn? 

F. Geyseiings: Reeds vroeg had 
ik belangstelling voor de problematiek 
van gezonde voeding biologisch tui
nieren en de noodzakelijkheid van 
een gezonde omgeving voor de mens 
Daarom heb ik het maandblad , Het 
Groene Licht" opgericht en heb hel 
als hoofdredakteur gedurende meer 
dan 20 jaar geleid Ik vind namelijk dat 
men zijn inzichten ten nutte moet 
maken voor zijn medemens In mijn 
vrije tijd heb ik dan ook bijna 1 000 
voordrachten gehouden in Vlaande 
ren en Nederland over deze leefmi-
lieuproblematiek in enge en brede 
zin ' 

,,Kracht van 
de zwakken" 

WIJ Je bent ook bekend als een 
,,werker" op het terrein. 

F. Geyseiings. Dat begon in mijn 
eigen streek Er was trouwens veel te 
doen de strijd voor de erkennings als 
natuurgebied van Kessel-Heide de 
aktie om de verkaveling te beletten 
van het militair domein de groene 
long vlak bij Lier Voor een aktie tegen 
het sort langs het Netekanaal in Lier 
hebben we zelfs 20 000 handtekenin 
gen verzameld Kortom ik heb geleerd 
dat wie zich hardnekkig in iets vastbijt 
resultaten kan behalen Dit is de zoge-

Fernand Geyseiings ,,Groen en 
Vlaanderen gaan best samen'" 

noemde kracht van de zwakken 
Ook in de Vlaamse beweging heeft 
dat gespeeld " 

WIJ: De inzet op politiek vlak was 
dan met zo'n grote stap? 

F. Geyseiings: In de wat ongeor
dende start van de ekologisten (en 
hun meelopers) op politiek gebied, 
verzocht men mij de Agalev-kamerlijst 
aan te voeren in 1981 Ik werd geko
zen Op de terreinen van Volksge
zondheid en Landbouw heb ik mij dan 
tenvolle ingezet Door de vele vragen 
en tussenkomsten kreeg ik van fi/lanu 
Ruys en andere joernalisten een grote 
waardenng 

Die waardenng was er minder DIJ 
bepaalde ekologistische scherpslij
pers of modemeelopers Ook mijn 
houding op Vlaams gebied stoorde 

een deel van hen Ik kreeg in de 
Kamer dikwijls meer waardenng en 
vriendschap bij de VU dan in mijn 
eigen hoek " 

„Groen en Vlaams" 
WIJ: Uw toetreding tot de Volks

unie was dus met zo verrassend? 
F. Geyseiings: Heel mijn leven 

ben ik een gewone Vlaamsgezinde 
geweest Met de familie stemde ik 
voor de Volksunie tot voor mijn eigen 
politieke aktiviteit Ik waardeerde in de 
VU hoe ZIJ reeds van in de jaren '60 
gevoelig was voor de leefmilieupro-
blematiek Groen en Vlaams gaan dus 
best samen want ik ben ervan over 
tuigd dat mijn strijd voor een meer 
leefwaardig Vlaanderen goed kan ge
koppeld worden aan de VU-strijd voor 
een Vrij Vlaanderen ' 

WIJ: En toch weg bij Agaiev? 
F Geyseiings' Mijn ontgooche

ling bij Agaiev was zeer groot De 
groene partij, ondervond ik, is een 
partij die mets met de Vlaamse bewe
ging wil te maken hebben Op dit 
belangnjke ogenblik zo vlak voor een 
grondwetsherziening vind ik dit onver
antwoord Ik ben dan ook overtuigd 
dat mijn groene en Vlaamse overtui 
ging best kan gediend worden door 
een daverende Volksunie overwin
ning ' 

KVHVVerkiezings-
debat te Leuven 

Op woensdag 2 december organi
seert het Katholiek Vlaams Hoogstu-
dentenverbond van Leuven een groot 
politiek verkiezingsdebat Daaraan 
zal worden deelgenomen door verte
genwoordigers van de vier grote 
Vlaamse partijen Jaak Gabnèls (VU), 
Gaston Geens (CVP) Annemie Neyts 
(PVV) en Louis Tobback (SP) Mode
rator IS, onder voorbehoud, Jos Bou-
veroux Het debat vindt plaats in de 
Grote Aula in Leuven (Hogeschool
plein) en begint om 20u 

NU abonneren op WIJ 
Het weekblad WIJ komt van

daag aan huis bij alle VU-leden, 
dat IS maar best ook, want deze 
WIJ bezorgt u opnieuw veel 
nieuws over de verkiezingen van 
13 december a s 

Ook deze week stelt ons week
blad nieuwe VU-kandidaten aan u 
voor 

Om zeker te zijn dat WIJ elke 
donderdagmorgen in uw bus be
landt neemt U best een abonne
ment, want ook na de stembus-

.dag is WIJ een noodzaak 

U doel er best aan NU m te 
gaan op ons voorstel Luistert U 
even mee ons voorstel geeft U 
recht op een sterk voordeel 

Wie nevenstaande bon volledig 
invult en naar onze administratie 
stuurt ontvangt WIJ gratis tot ein
de van dit jaar Doen dus ' 

Ja, ik doe mee 
Naam 

Adres 

D Ja, ik wens een jaarabonnement en stuur een gekruiste 
check van 1 200 f r , of stort op rek , 000-0171139-31 

r Ja, ik wens een doorlopende opdracht en betaal 100 fr 
per maand langs mijn financiële instelling 

Handtekening 

L. ._J 
Sturen naar Redaktie WIJ, Barrikadenplem 12, 1000 Brussel 
(02-219 49 30) 
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20 Wi\ 
Voor een moderne en leefbare gemeente 

10 jaar VU-beleid te Merelbeke 
Op zaterdag 28 november e.k. wil Volksunie-Merelbeke haar 

mandatarissen eens flink in de bloemetjes zetten. 

Tijdens de twee legislaturen waarin 
de VU deel uitmaakt van hel Merel-
beekse schepenkollege bewezen de 
VU-nnandatarissen dat zij met zó maar 
aan een koalitie deelnemen om „er
bij" te zijn. Belangrijkste doelstelling 
IS en blijft de stapsgewijze verwezen
lijking van het VU-MB-programma 
Konsekwent wordt daarbij met ge
zocht naar goedkope suksessen of 
halfslachtige oplossingen maar wordt 
op elk beleidsterrein een lange-ter-
mijnvisie ontwikkeld Vriend en tegen
stander zijn het erover eens dat de 
inbreng van de VU ervoor heeft ge
zorgd dat Merelbeke een dinamische, 
moderne en vooral leefbare gemeente 
IS geworden waar het ook voor de 
komende generaties goed om leven 
zal zijn 

Het IS duidelijk dat de Merelbeekse 
bevolking dit reeds begrepen heeft 
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 haalde de lijst VU-Milieube-
langen dan ook een klinkende verkie
zingsoverwinning Ondanks de tegen
stand van de elektorale zwaargewich
ten als PVV-senator (nu minister) 
Jean Pede en CVP-senator Carlo De 
Cooman steeg tiet VU-stemmenaan-
tal met nagenoeg 1/3de tot bijna 21 
% 

Dubbel en dik 
Omwille van hun dynamisme, dos

sierkennis en werkkracht wil VU-Me-
relbeke haar mandatarissen huldigen, 
te meer daar tijdens de voorbije tien 
jaar een welhaast perfekte samenwer
king tussen mandatarissen en afde
lingsbestuur bleet bestaan De sche
penen Paul Martens, Georges Van 
Gysegem en Paul De Belie, de ge
meenteraadsleden Erik Van Renter-
ghem en Julien Maeyens, de voorzit
ter van het OCMW dr R Meysman en 
raadslid Leon Van Durme hebben 
deze erkenning dubbel en dik ver
diend 

Daarom organiseert VU-Merelbeke 
een viering op 28 november in zaal 
St -Pieterskring, Hundelgemsesteen-
weg te Merelbeke. 

Vooreerst is er tussen 19 en 21 uur 
een gezellig ,,feestmaal" Voor de 
luttele som van 350 fr kan je er 
genieten van een aperitief, kop op 
provenpaalse wijze, taart en koffie 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de be
stuursleden van VU-Merelbeke In
schrijven kan ook telefonisch op het 
nummer 091/31 68 45 ten laatste tot 
25 november 

Dit feestmaal wordt gevolgd door 
een ,,groot Volksuniebal" met het or
kest The Dandy's 

VU-Merelbeke nodigt al zijn vrien
den en simpatisanten van harte uit 

Koen Van Caimere,. 
Voorzitter VU-Merelbeke 

BERICHT 
GEMEENTE 
HERZELE 

Het Kollege van Burgemeester 
on Schepenen brengt ter kennis 
dat volgende betrekkingen tebe-
geven zijn in vast verband 

drie halftijdse betrekkingen 
\an schoonma(a)k(st)er; (de te 
begeven prestaties zijn vastge 
steld op 988 uur/jaar) 

een deeltijdse betrekking van 
half-geschoold arbeider-toe-
zichter (M/V) sclioolgebou 
wen; (de te begeven prestaties 
zijn vastgesteld op 750 uur/ 
jaar) 

De eigenhandig geschreven 
kandidaturen dienen aangete 
kend te worden gestuurd aan het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Markt 1 te 9550 Herze-
le uiterlijk tegen 11 december 
1987 (Datum poststempel geldt als 
bewijs) 

Inlichtingen en volledige aan-
uerMngsvoorwaarden zijn telefo
nisch te bekomen op het Secretari
aat Kerselarenlaan 1 9550 Herze-
Ic telefoon (053) 62 79 01 Ibinnen 
Ijost 404) 

MEER 
PENSIOEN. 
MINDER 

BELASTINGEN 
{ ^ 

ü 
Meer pensioen. 

Minder belastingen. 
O m die d ingen 
draait het pensioensparen bij het ES-
Pension Fund. Veertien financiële in
stel l ingen hebben een soepel systeem 
ui tgewerkt waarmee u moei te loos 
voor een beter pensioen zorgt. En tege 
lijk minder belastingen betaalt. 

Uw pensioenspaarrekeninj^ opent u bij 
één van de deelnemende instellingen. Wat u 
op die rekening spaart, trekt u af van uw netto 
belastbaar inkomen. Tot 20.000 frank per 
individuele spaarder. Een gezin kan zo tot 
40.000 frank aftrekken, als beide partners 

l)c' s^tbiindcldf kr.icht \.in 11 lui.iiuiclf insttllimjcn 

hun pensioenspaarre
kening hebben. Uw geld 

. wordt belegd in deel
bewijzen van het ES-Pension Fund, het beleg
gingsfonds dat door onderstaande financiële 
instellingen werd opgericht om de wettelijke 
mogelijkheden van het pensioensparen ten 
volle te gebruiken. Specialisten zorgen ervoor 
dat uw spaargeld optimaal wordt belegd. 
En dat betekent 'n prettig extra pensioen 
'"op het einde \an de rit!" 

Geinteres.seerd.^ Vraag dan informatie 
in een kantoor van de deelnemende financiële 
instellingen. Graag maken wij werk van uw 
belastingvoordeel voor 1987. En van uw extra 
pensioen \oor later. 

ASLKi <^Bac ANEIHYP 

é 
SPAARKREDIET 

MAURETUS 
SPAARBANK * l ( liflXMA B< l 

jJCODEP ^UNBPAR 

^J{_ PETERCAM 

WAT WILT U DIT JAAR 
LEREN IN DE NIEUWE 

Trends Top 5000 
De schuldenlast van uw beste kliënt 

* 
Kapitaal en reserves van uw grootste afnemer 

* 
De gemiddelde personeelskost in uw sektor 

* 
De nettowinst van de tenoren 

onder uw konkurrenten 
* 

Eigen middelen en schulden 
van uw belangrijkste leveranciers 

NU TE KOOP 
in UW 
dagbladwinkel 

450 f r. 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
27 GENT: Tentoonstelling Kunst 
Van Hier, met werken van Pierre Buy-
le en Hilaire Van Gijsseghem in Huize 
Vandevelde, Gebr. Vandeveldestr. 68 
te Gent Open: woensdag, donderdag 
en vrijdag van 10tot20u., zondag van 
11 tot 16u. Org.: FVK. Deze tentoon
stelling loopt tot 6 december 
27 GENTBRUGGE: Kursus ,.Weg
wijs in eigen st(r)aat. Zaal Terminus, 
Brusselsesteenweg 461. Om 20u. 
Org. VUJO-Gentbrugge-Ledeberg 
i.s.m. Dosfelinstituut. 
28 LEBBEKE: Bal in zaal Wiezehof 
teWiezeom21u. Kaarten: lOOfr. vvk. 
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 uur! Inschrijven bij 
WIJ-Vrouwen, Huguette De Bleecker-
Ingelaere (091/25.64.87) of FVV-se-
kretariaat (23.38.83) tijdens kantoor
uren. Deelnameprijs: 550 fr. 
28 GENT-BRUGSEPOORT: Sinter
klaasfeest in Centrum Reinaert, Rei-
naertstraat 26, om 14u. stipt. Poppen-
teater Magie, gratis koffietafel, tombo
la. Gratis ingang. Org.: VU-Gent-
Brugsepoort. 
28 MERELBEKE: Feestmaal en bal 
in St.-Pieterskring, Hundelgemse-
steenweg, vanaf 19u. Deelname 
feestmaal: 350 fr. (inkom bal inbegre
pen), bal apart: 120 fr., vvk 100 fr. 
Kaarten verkrijgbaar bij bestuursle
den en VU-mandatarissen of tel. 
31.68.45 (tot 25/11). 
28 SINT-AMANDSBERG: Vocrrstel-
ling van aparte toastjes voor einde-
jaarsfeesten, door Hildegard Calle-
caert, huishoudregentes. Ten huize 
van Truus Stals-Peersman, Toe
komststraat 21 Deelname in de kos
ten • 50 fr , met-leden 75 fr. Inschrijven 
bij Vlaamse vrouwengroep Sint-
Amandsberg 

DECEMBER 
3 GENT: Grote VU-verkiezings-

meeting in ICC Kongrescentrum 
Gent Spreker- Jaak Gabriels Aan
vang- 20u. 

4 GENTBRUGGE: Poëzie- en 
Zangavond —A Van Wilderode in het 
Dienstencentrum Gentbrugge om 

20u. Org.: Dr. J. Goossenaertskring 
Gentbrugge-Ledeberg. 

5 GENTBRUGGE: Autokaravaan 
VU-Gentbrugge-Ledeberg. Verzame
len Land van Rodelaan (onder El 7) 
om 13u 30. 

5 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in 
Gasthof Schelderust. Samenkomst 
om 14U.30. Prijs: 150 fr. voor poppen
kast en animatie. Volwassenen ma
ken wandeling. Om 17u. koffietafel. 
Kinderen tot 12 j . ontvangen een ge
schenk. Inschrijven vóór 30/11 op tel. 
774.20.01. Org.: VU-Kruibeke. 

6 DEURLE: Politiek aperitief om 
11 u. in De Bosgalm, Knekenberg-
dreef te Deurle. Voorstelling plaatselij
ke kandidaten. Korte toespraken door 
l\;iaurits Coppieters, Karel Van Hore-
beke en Bob Van Hooland. Org.: VU-
Latem-Deude en De Pinte-Zevergem. 
12 SINT-NIKLAAS: Kleinkunst-
avond ter afsluiting van het A. Ver-
bruggenjaar m de Calfac van het Kol
lege, Kollegestraat 31. Gastspreker: 
Vic Anciaux. Muzikale omlijsting: Zak-
doen en Nikolaaskoor. Org.: A. Ver-
bruggenkring St.Niklaas. Inkom 100 
fr. 
13 LEDEBERG: Bijeenkomst VU-
kiezers en -kandidaten: Rocher de 
Cancale, Brusselsesteenweg 15, Le-
deberg, vanaf 18u. 

Arr. meeting 
te St.-Niklaas 

Een arrondissementele meeting te 
Sint-Niklaas gaat door m zaal De Pan
da, Grote Markt op dinsdag 8 decem
ber 1987 om 20u. 

Sprekers zijn: Antoine Denert, bur
gemeester Kruibeke, 2de plaats Ka-
merlijst; Walter Peeters, lijstaanvoer
der Senaat; Nelly Maes, lijstaanvoer
der Kamer-Volksvertegenwoordigers 

Gastspreker is Herman Lauwers, 
verbondskommissaris VVKM en 3de 
plaats Kamerlijst Antwerpen. 

Muzikale omlijsting. Yvette en Wer
ner. 

Wij nodigen alle kaderleden en sim
patisanten uit op deze belangrijke 
meeting op de valreep van 13 decem
ber! 
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VU-Halle-Vilvoorde op arr. kongres: 

„Vechten voor 
Vlaams-Brabant" 

Meer dan 150 aanwezigen hebben zondag il. het tweede luik van 
het arrondissetnenteel dubbelkongres „Groen en Vlaams" bijge
woond. 

Dit tweede luik legde de nadruk op het Vlaams Beleid. Meer dan 
zestig kaderleden hebben in tal van voorafgaandelijke vergaderin
gen het programma neergeschreven waarmee de VU-Halle-Vilvoor
de naar de kiezer wil trekken. NU en met de gemeenteraadsverkie
zingen van 1988. 

Het gloednieuwe kultureel centrum 
De Zandloper te Wemmei bood een 
aangenaam kader voor deze belang
rijke bijeenkomst De vergadering 
werd vakkundig geluid door kongres-
voorzitter Stan Philips. 

Hans De Belder 
De referaten werden gebracht 

door 
— arr ondervoorzitter Rom De 

Craen, OCMW-raadslid Kapelle op 

den bos „Halle-Vilvoorde en de 
staatsvorming" 

— professor Lucien Van Hamme, 
gemeenteraadslid van Kraainem, 
„Halle-Vilvoorde taaihomogeen 
Vlaams" 

— leraar Lode Pletmckx, gemeente
raadslid te Asse, ,,De gemeente ba
sis voor een Vlaams Beleid" 

— advokaat Etienne Van Vaeren-
bergh, burgemeester van Lennik, ,,De 

Miei De Ridder negentig! 
In Dilbeek werd vrijdag jl tijdens 

een algemene ledenvergadering hul
de gebracht aan Miei De Ridder ter 
gelegenheid van zijn negentigste ver
jaardag HIJ IS nog één van de pioniers 
die n de dertiger jaren het Vlaams-
Nationalisme in Brabant hebben uit
gebouwd Zijn inzet voor eigen volken 
streek werd toegelicht door zijn neef 
Jef De Ridder, op dit ogenblik sche
pen in Dilbeek — die schetste hoe 
reeds de vader van Miei, Jef De Rid
der, op 62-jarige leeftijd met een eigen 
onvolldige volkse lijst opkwam bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1920 én verkozen werd In 1932 nam 
Miei de taak over, en deed dit tot in 
1944, in het laatste oorlogsjaar zelfs 
als burgemeester Tussen 1932 en 
1936 was hij tevens het eerste 
Vlaams-nationaal provincieraadslid 
voor het kanton Anderlecht Zoals 
vele andere nationalisten betaalden 

Miei De Ridder en zijn familie een 
zware tol aan de repressie Zijn geloof 
in de toekomst m Vlaanderen bleef 
echter tot op vandaag ongebroken. 
Dit bleek nog overduidelijk in zijn 
dankwoord, waarin de oude strijders
geest nog oplaaide 

Nationaal sekretaris Paul Van 
Grembergen, die met geestdrift was 
ingegaan op de uitnodiging om na
mens de Volksunie het woord te voe
ren, plaatste de inzet van Miei De 
Ridder in het juiste nationale kader, 
nl de inzet voor rechtvaardigheid en 
recht van een volk dat strijdt voor de 
vrijwaring van zijn eigenheid Als van
zelfsprekend kwam Paul Van Grem
bergen aldus tot de huidige politieke 
toestand en lichtte hij het uitermate 
grote belang van de komende verkie
zingen toe, waarin een kordate aan
pak door de Volksunie noodzakelijk is 

mKSUNIE 

Samen rond de gevierde Miei De Ridder Van links naar rechts- Jozef 
Valkeniers, Jan Segher, Paul Van Grembergen, Maurits Panis en Jozef De 
Ridder (foto G. De Soete) 

iMt 21 

Sociaal-ekonomsche achteruitstelling 
van Halle-Vilvoorde" 

Het kongres keurde het gestelde 
programma goed 

Arr sekretans Stephane Rummens 
gaf dan lezing van de kamer-, senaat-
en provincielijsten voor ons arrondis
sement Hierbij werd de verruimings
kandidaat Hans De Belder aan het 
publiek voorgesteld Hij beloofde zijn 
inzet ten volle ter beschikking te stel
len van het arrondissement 

Deze voorstelling werd gevolgd 
door een groet van algemeen sekreta
ns Paul Van Grembergen Paul Van 
Grembergen liet onmiddellijk de ver
kiezingskoorts stijgen ,,De Volksunie 
moet NU de grote sprong voorwaarts 
maken De ploeg waarmee we naar de 
kiezer trekken is verjongd en krachti
ger dan ooit. Zij staat borg voor een 
goed Vlaams-nationaal beleid op het 
hoogste niveau" 

In zijn slottoespraak stelde arr. 
voorzitter Luk Van Biesen dat de 
,,Volksunie Halle-Vilvoorde zich met 
tevreden stelt met het huidig aantal 
nationale en provinciale mandataris
sen De inzet van de verkiezingen is 
duidelijk minstens drie kamerleden, 
twee rechtstreeks verkozen senatoren 
en acht provincieraadsleden moeten 
behaald worden 

Dat de andere partijen en voorna
melijk de CVP wakker liggen van het 
feit dat de VU de enige overwinnaar 
van de verkiezingen zal worden, doet 
hen naar de klassieke noodremmen 
trekken" De arr voorzitter hekelde 
ook het feit dat de provmcieraadslij-
sten van het Vlaams Blok werden 
ingediend door CVP-provincieraads-
leden Het Vlaams Blok heeft immers 
de wortels met de Vlaamse Beweging 
doorgeknipt en is dus geen gevaar 
voor de VU Aldus nog Luk Van Bie
sen 

,,Dat Agaiev in diverse kantons sa
men op één lijst staat met ECGLO, de 
Waals-frankofone groene partij, is een 
kaakslag voor de Vlaams politieke 
Beweging Agaiev bewijst hiermede 
dat ZIJ de laatste unitantische partij 
van België is " 

De arr. voorzitter kondigde tevens 
een stevige plakstrijd aan tegen de 
nationale slogans van de CVP ,,lnhet 
arr Halle-Vilvoorde wens ik de slogan 

,,Ja voor de toekomst — CVP", ver
vangen te zien door ,,Ja voor Happart 
— CVP" Want alleen de CVP heeft 
schuld aan het feit dat een bendelei
der het Vlaamse dorp in feite nog 
steeds voorzit" Aldus nog de arr 
voorzitter 

Afscheid van Jomme Feyaerts 
Het mooi gotische en klassicisti-

sche St -Hubertuskerkje van Wakker-
zeel, op de grens van Werchter en 
Herent, was bomvol gelopen om een 
der laatste VOS-sen van onze streek 
dankbaar te herdenken, tussen hen 
vele VVVG'ers en VU'ers 

Jomme Feyaerts was een ,,vaste 
figuur" op alle Vlaamse bijeenkom
sten — eenvoudig degelijk én in-goed 
Zonder groten boekenwijsheid beleef
de hij recht-door-zee het ,,goed recht 
voor onze gemeenschap" 

Iedereen in Wakkerzeel-Kelfs ken
de hem en ook omgekeerd. Het eerste 
oorlogsdrama ging gruwelijk aan dit 
enigszins afgelegen gehucht voorbij. 
Jomme kon er eindeloos over vertel
len: zowat 800 inwoners telde zijn 
dorp in 1914, 21 sneuvelden er 
soldaten en burgers. ,,Ze waren wel 
met 90 oudstrijders en toen ze terug 
kwamen van de IJzer vonden ze een 
grotendeels verwoest Wakkerzeel 

Meer dan 60 huizen waren afge
brand Nochtans was Jomme geen 
bitter man. Integendeel hij relativeer
de naar de toekomst op. ,,Het leven 
gaat verder", zei hij dikwijls. En toch 
Jomme zullen we uw ,,vaste waarde" 
missen 

Arr. meeting 
te Diibeei( 

Het arr. bestuur van Halle-Vil-
voorde nodigt uit tot een arrondis-
sementele meeting. Deze gaat 
door op donderdag 3 december en 
begint om 20u. in zaal Mertens, 
Ninoofsesteenweg 35 te Dilbeek. 

De uittredende mandatarissen 
en de verruimingskandidaten zul
len er het woord voeren. 

BRABANT 
NOVEMBER 
26 LEUVEN: Rodenbachkring-Leu-
ven 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 Grembergen in het Kultureel 
Centrum De Zandloper om 20u Org • 
FVV-Wemmel 
28 MEISE-WOLVERTEM: 19e Af-
delingsbal In zaal Cecilia, Oppem-
straat te Wolverlem Aanvang 21 u. 
Inkom 120 fr., wk 100 fr Org.: VU-
Meise-Wolvertem-Oppem 

28 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK-DIJLE: VU-bal in zaal De Cer-
kel, Tervuursesteenweg Bertem met 
DJ Mach 1. Aanvang: 20u 30. 
28 LIEDEKERKE: 'Eetfestijn '87 in 
zaal 't Guldenhof, Fabnekstraat 42-
44, te Liedekerke. Vanaf 18u. Ook op 
zondag 29/11 van 11 u 30 tot 20u 
Gratis tombola. Org VU-Liedekerke 

29 JETTE: Taart- en Kaartnamid-
dag in het St.Pieterskollege vanaf 
14u. Org.: Vlaamse Wandelklub 

DECEMBER 
1 DILBEEK: „Als-status ques

tions" door Jan Raeymaekers, Psy
choloog seksuoloog om 20u in het 
kultureel centrum Westrand, Kamerij-
klaan Inkom gratis Org.: Werkge
meenschap Gielis Van den Bossche. 
2 MACHELEN: Dosfelkursus 

,,Wegv/ijs in eigen st(r)aat", 2de deel. 
Om 20u. in 't zaaltje van café Floreal 
(de Krumme), Hansoulstraat. Deelna
me is gratis. Org.: VUJO-Halle-Vil-
voorde i.s.m. Dosfelinstituut 

3 DILBEEK:,.Adoptie" door katnn 
De Mey, licentiate in de rechten Om 
20u. in het kultureel centrum West
rand, Kamerijklaan. Inkom gr'atis 
Org : Werkgemeenschap Gielis Van 
den Bossche. 

3 DILBEEK: Arrondissementele 
VU-meeting, om 20u. in zaal Mertens, 
Ninoofsesteenweg 359. Uittredende 
kandidaten en verruimingskandidaten 
voeren er het woord 

3 LEUVEN: Arr. VU-meeting in Sa
lons Georges, Hogeschoolplein, om 
20u Sprekers: W Kuijpers, R. Blan-
plain, L. Vanhorenbeek en J. Ga-
bnëls. Muziek: Sjef Van Uytsel en 
Zakdoek. 

8 DILBEEK: ,,Oudermishande
ling" door Lieve Turcksin, Sociaal-
agoge. Om 20u. in het kultureel cen
trum Westrand, Kamerijklaan. Inkom 
gratis. Org.: Werkgemeenschap Gie
lis Van den Bossche. 

5 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensen-
kermis in Don Boscokelder, Alsem-
bergsesteenweg vanaf 17u Ook op 6/ 
12 vanaf 11u.30. Ook Sinterklaas 
komt op bezoek. Org.: VU-Buizingen. 

10 DILBEEK: „Art. 221-223: De 
dnngende en voorlopige maatregelen 
,,onherroepelijke echtscheiding"... 
zelfs bij de vrederechter?" door Patn-
cia De Cock, licentiate in de rechten. 
Om 20u. in Westrand Dilbeek. Inkom 
gratis. Org.: Werkgemeenschap Gie
lis van den Bossche. 

Arr. meeting 
te Leuven 

Het Volksuniebestuur van het ar
rondissement Leuven nodigt uit op 
een arr verkiezingsmeeting en wel op 
donderdag 3 december om 20u in de 
Salons Georges, Hogeschoolplein te 
Leuven 

Op deze meeting zullen het woord 
voeren Willy Kuijpers, Europarle
mentslid, prof Roger Blampain, ver
ruimingskandidaat. Luk Vanhoren
beek, kamerlid, Jaak Gabriels, natio
naal VU-voorzitter 

De meeting wordt muzikaal opge
fleurd door Sjef Van Uytsel en de 
groep Zakdoek. 

Om met te missen' 

SIEMENS i 
^ ^ ^ ^ i ^ s ? ^ ^ ••^-i^;^;lï4^y: mm 

Lang leve UW 
linnen! 

Q 
Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de rubriek 

Elektrische 
tiuishoudtoestellen-
kleinh ' 

Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centnfugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Sfomens,'QBYoel voorperfektie 
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Wi\ 
Brugse kampanje op volle toeren 

Ontmoeting met Toon 
De Volksunie van het arr. Brugge organiseert volgende week 

dinsdag 1 december m het kultureel centrum „De Dijk" langsheen 
de Blankenbergse steenweg een toch wel originele ontmoetings
avond met de kandidaten voor de aanstaande verkiezingen. 

De drie lijstaanvoerders — Pol Van 
Den Driessche Guide Van In en Jos 
Speybrouck — zullen er de kandida
ten van hun respektieve lijsten voor 
stellen en een korte toespraak hou 
den Als gastsprekers worden me 
mand minder dan algemeen partijse 
kretaris Paul van Grambergen pro 
fessor verruimingskandidaat Bob van 
Hooland én onze Waalse" senator
lijstduwer Toon van Overstraeten ver 
wacht 

De muzikale omlijsting wordt ver 
zorgd door de Westvlaamse zanger 
Johan Van den Berghe die enkele 
van zijn ontroerende liedjes zal vertoi 
ken 

Verruiming 
Ondertussen werden natuurlijk ook 

de kandidatenlijsten officieel inge
diend Naast een reeks getrouwen 
valt vooral de vernieuwing en verjon 
ging op Pol Van Den Driessche 
wordt indien hij verkozen wordt ver 
moedelijk het jongste kamerlid De 
eerste opvolger is de Oostkampse 
apoteker Dirk Van Besten 

Op de provincie prijkt een nieuwe 
ling op de verkiesbare 4de (strijd 
plaats) nl Joel Boussemaere uit Sint 
Kruis en plaatsvervangend school 
hoofd in de poldergemeente Zuien 
kerke Voorlaatste op de provmcielijst 

IS eveneens een nieuw gezicht Rita 
Despienter lerares aan het Brugse 
Sint Jozefsinsituut en sekretaresse 
van de VTB-VAB-West-Vlaanderen 

De Brugse schepenen Leys en Rey 
naert fungeren respektievelijk als lijst 
duwer op de provincie en eerste op 
volger op de senaatslijst De Zedel 
gemse schepen Eddy Dewispelaere 
staat vijf op de provmcielijst 

De inzet van de VU in het arrondis
sement Brugge' De kamerzetel te 
rugwinnen een vierde provinciale ze 
tel veroveren en mits wat apparente 
nngstoeval opnieuw een rechtstreeks 
verkozen senator halen 

Kampanje 

Om dit doel te bereiken wordt kei 
hard kampanje gevoerd Het arrondis 
sementeel sekretanaat langsheen de 

Hoefijzerlaan 20 (vlakbij het Zand) is 
het zenuwcentrum Men kan er te 
recht met al zijn vragen (tel 
33 35 65) Ook affiches en volmacht 
dokumenten zijn op dat adres te ver 
krijgen 

Het arrondissementeel bestuur 
roept hierbij ook alle kandidaten en 
sympatisanten op mee te helpen aan 
de straatkampanjes tijdens de komen
de weken Afspraak elke zaterdag
voormiddag om 10 uur aan het Brugse 
Belfort Op zondag 29 november 
wordt er verzameld om 14 30 uur aan 
het station van Knokke en om 16 30 
uur aan de ingang van het Boudewijn 
park Op Sinterklaasdag is Blanken 
berge aan de beurt met eveneens 
afspraak om 14 30 uur aan het station 
van de badstad 

Nog even doorduwen dus' 

'n Dringende aankoop? 
Met mijn lening 

loopt alles op wieltjes. 

Hoe moet het als u snel 
met een pak geld op tafel 
moet komen ? Voor een 
nieuwe auto bijvoorbeeld. 
Of voor een andere dure, 
maar noodzakelijke inves-
tenng. Een lening brengt 
dan uitkomst. Maar met 
elke lening schikt u goed. 
Want met elke interest is 
redelijk. En niet elke voor--
waarde is aannemelijk. 
Dus kiest u het beste voor 
een lemng bij de ASLK. Bij 
de ASLK leent u immers 
op duidelijke condities. 
Tegen een aantrekkelijk 
lage interest. Laat uw 
ASLK-agentschap u even 
uw voordeel voorrekenen. 
Dan loopt straks alles op 
wieltjes. 

PERSOONUIK ASLK-KREDIET 

ASLKi 
we doen met umee 

O.C.M.W.-Brugge 
Verkoop uit de hand van omge
waaide bomen 
— te Brugge (Loppem) 
9 populieren 110/170 
— te Oostkamp 
1 eik omtrek 155 cm 
23 populieren 160/250 
Inlichtingen te bekomen bij het 
O.C.M.W.-Brugge, tel. 33.98.54, 
Kantoor Dienst Eigendommen en 
Gebouwen, elke werkdag van 8u. 
tot 12U.15 en van 13u.30 tot 17u.30. 

WEST-VL. 
NOVEMBER 
26 BRUGGE: Infoavond rond het 
projekt .Anders en toch" In't Brugse 
Vrije, Katelijnsestraat 115 om 19u 30 
Org Welzijnszorg W VI 
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 
27 OOSTENDE: Casino Kursaal om 
20u 15 Meeting OVD Sprekers J 
Desseyn, Lieve Van Damme. J Van-
demeulebroucke en eventueel Her
man Candnes 
28 MENEN: Smt-Niklaasfeest in 
West-Flandna. leperstraat 65 om 15u 
28 ZWEVEGEM: Sint-Niklaasfeest 
in ..d'Oude Smesse" (zaal Sportwe
reld) Otegemstraat 158. om 15u 
Org VU-Zwevegem 
28 WEVELGEM: 15 jaar VOS Met 
om16u H MIS 17U receptie, 1 8U 30 
feestmaal in .Leyedaele". Grote 
Markt Deelname 500 fr Inschrijven 
en inlichtingen Andre Deleu (056/ 
40 10 08) 
28 SPERMALIE: Met Ierse en Bre
toense muziek opgeluisterde kaas-
avond om 20u 30 in lokaal Ter Zelte 
Inschrijven aan 250 fr pp optel nrs 
059/30 46 29 en 059/30 34 51 Ieder
een welkom Org VU-Spermalie 
28 KUURNE. Algemene ledenver
gadering, om 11u in Cafe de Cirkel. 
Harelbeeksestraat 40 
28 HEIST: Super Mosselfeest in 
VU-lokaal bij Amelieke Lostraat 91 te 
Heist Deelnameprijs 250 fr Kaarten 
bij VU-bestuursleden 
29 GISTEL: Sinterklaas op bezoek 
In feestzaal De Reisduif. Stations
straat 85 Aanvang 14u Koffie en 
gebak, poppenkast Rond 16u deelt 
de Sint geschenken aan alle aanwezi
ge kinderen Bijdrage 100 fr Inschrij
ven bij Rony Anseeuw (27 78 70) 
Org VU-Gistel 
29 POPERINGE: Naar toneelvoor
stelling m Gent ..De Vrek" van Molie 
re Toegangsprijs 210-250 fr Onmid
dellijk inschrijven bij Jaklien Vander-
marliere-Verhaeghe Vertrek om 
13u 30 stipt op de Markt Org FVV-
Poperinge 
30 MOORSELE ..Onderwijs met 
zo bijzonder'" ivm onderwijs voor 
gehandikapten Kezelberg 27a om 
19u30 

DECEMBER 
1 BRUGGE: Arrondissementele 

meeting met voorstelling van de kan 
didaten Korte toespraken door de 
lijstaanvoerders en de senatoren 
Toon van Overstraeten en Paul van 
Grembergen Om 20u in het Kultureel 
Centrum .De Dijk" ter Blankenber-
gesesteenweg 
2 BRUGGE Vraag en aanbod 

van de eerstelijnsgezondheidszorg ' 
Om 14u 30 in 't Brugse Vrije Katelij-
nestraat 115 Org Welzijnszorg 
W VI 
12 OOSTENDE Ledenfeest VU 
Oostende in Graaf van Vlaanderen' 
Duinenstraat 49 Oostende-Raversij 
de Deelname 500 fr Inschrijven bij 
Frank Bernaert (059/50 60 91) Ronny 
Giele (059/70 68 91) Werner Verbiest 
(059/50 20 13) en VU-sekretanaat 
(059/50 52 77) Iedereen welkom 
15 BLANKENBERGE De Vlaamse 
Kulturele Kring Blankenberge viert 10-
jarig bestaan met dia-montage 

Vlaanderen mijn land ' om 20u 30 in 
het klemkust teater Casino' Ieder
een welkom Kaarten te bekomen aan 
50 fr bij E Duysters (050/41 36 54) 
19 KOEKELARE Vlaams Kerstbal 
in zaal Zuudhove Ichtegemstraat 
DISCO bar Studio Eros Aanvang 20u 
Org VU-Koekelare 
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KANTOOR DER NOTARISSEN 
Jean DEPUYDT EN Edgard VAN HOVE 

te Brugge, Guido Gezellelaan, 3. 
TEL: 050/33.15.71 en 33.29.24. 

STAD BRUGGE (afdeling Dudzele) 
Drie percelen bouwland gelegen te Brugge/Dudzele, Zuid- en kerli-

hoek, gekend ten kadaster in de sectie D, nummers deel 365/2, deel 365/2 
en 344/E, respektievelijke oppervlakten 4529M2, 4221M2 en 490M2 
GEBRUIK: 

KAVEL 1 verpacht aan Desmidt Charles, te Brugge/Dudzele, Brugge
steenweg, 469. 

KAVEL 2 verpacht aan Gilbert Vandenberghe, te Brugge/Dudzele, 
Zwaanhofstraat, 36. 

KAVEL 3 verpacht aan Denis Deklerck-Daisy Snauwaert te Brugge/ 
Dudzele, Dudzeels opperhof, 12. 

ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJS OP DINSDAG 8 DECEMBER 1987 
OM 15 u. in het Sekretariaat van het OCMW te Brugge, Kartuizerinnen-
straat, 4. 

Alle verdere inlichtingen op het kantoor. 

KANTOOR NOTARIS 
JACQUES VAN DAMME, res. GROENHOVE, 

GISTELSESTEENWEG 138 bus F-0 
BRUGGE-SINT-ANDRIES 

050/38.11.11 
Openbare verkoping 

Gemeente Oostkamp 2de afdeling (Oostkamp) 
Een blok landbouwgrond gelegen Wilvebroucken, sektie H, nrs 105-107/ 
A, 108-109, samen groot 1 ha 36 a 78 ca. 
K.I.! 2.960 
Verpacht als landbouwgrond. 
Jachtrecht tot 30.06.90. 
Enige zitdag. DINSDAG 8 DECEMBER 1987 om 14.30 UUR in het 
SEKRETARIAAT VAN HET O.C.M.W.-BRUGGE, KARTHUIZERIN-
NENSTRAAT 4. 
Gehuwde kopers dienen beiden tegenwoordig te zijn en zich te voorzien 
van trouwboekje en ev. huwelijkskontrakt. 
Nadere inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. 

Mfr 
LinflBURG 

NOVEMBER 

28 TESSENDERLO: Looise avond 
met de Godelaine Singers. In het 
Honden en Schutterslokaal te Hulst 
om 20U.30. Voor 600 fr. ganse avond 
eten en drinken. Inschrijven bij be
stuursleden. Org.: FW-Tessenderlo. 
28 PEER: Verkiezingsbal In zaal 
Rembrandt, St.Trudostraat, Wijch-
maal. Voorstelling VU-kandidaten.' 
28 BERINGEN: Kaas- en Wijnavond 
in Thierbrauhof, Markt te Beringen 
vanaf 19u. Deelnameprijs: 200 fr. 
Kaarten bij B. Buys (011/42.88.31) en 
M. Vanzonhoven (011/42.80.43). 
Org.: VU-BerIngen. 

DECEMBER 

2 TESSENDERLO: „Mijn kind is 
anders" over seksuele minderheids
groepen. In Ter Scoete, om 20u. Org.: 
FVV-Tessenderlo. 

5 AS: ,.Vlaams Herfstbal" om 
20U.30 in zaal EIckerlyc. Org.: VU-
Niel-As. Inkom 70 fr. 
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DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel.: 03/886.62.89 

03/886.92.93. 

Aanneming Begrafenissen. 

' ^chemica l iën 

V R I J D A G 0 4 - 1 2 - 8 7 

2 0 U 3 0 
B R E E K E N D K A F F E E 

KORTEBERGSTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

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 MORTSEL: Optreden van de 
Brabantse volksmuziekgroep ,,Zak
doek" om 20U.30 in 't Parkske, Ede-
gemsestraat. Kaarten tegen 100 fr., 
tel. 449.99.42. Org.: VUJO-Mortsel. 
27 BORGERHOUT: Fonne Crick, 
2de kandidaat op senaatslijst spreekt 
over ,,13 december of het belang van 
deze vervroegde parlementsverkie
zingen", in zaal ,,De Passer", Turn-
houtsebaan 34 om 20u.30. Org.: VU-
Borgerhout. 
27 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Sin
terklaasavond voor volwassenen en 
13-plussers. Om 20u. in het Gilden-
huis, Stationsstraat, Zwijndrecht. 
Org.: Vzw Vlaams Huis en Vlaamse 
Kring 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-jarig 
bostssin. 
27 KAPELLEN: Deelname van 
FW-Kapellen aan kwis-avond van de 
kuiturele raad. In Zaal Concordia om 
20u. 
28 HEIST: Super Mosselfeest in 
vu-lokaal bij Amelieke, Lostraat 91 te 
Helst. Deelnameprijs: 250 fr. Inschrij
ven is aanbevolen. Org.: VU-Heist-
Hallaar-ltegem. 
29 MOL: Grote zettersprijskamp. 
10.000 fr. prijzen. Om 14u. zaal Mal-
pertuus. Org.: VU-Mol. 
29 MORTSEL: VU-Mortsel nodigt 
uit op Aperitiefgesprek over het aktue-
le nationale en gemeentelijk beleid. 

Gastspreker: kamerlijstduwer Erwin 
Brentjens. In Mark Liebrechtcentrum, 
H. Kruisstraat 16, van 10u,30 tot 13u. 
DECEMBER 
3 NIJLEN: Aperitief met MIeke By-

ttebier in Kempenland om 20u. Dit is 
tiet 2de optreden van deze zangkun
stenares bij FW-Nijlen. 

NKO 
NATIONAAL KOMITEE VOOR 
ONTHAAL VAN DERDE 
WERELDSTUDENTEN 
zoekt. 1/4 tijds medewerker(MA^) 

Taken: 
- verantwoordelijk voor de admi

nistratie van het Vlaamse se
kretariaat (in Brussel) en voor-

- kontakten met de aangesloten 
onthaaltehuizen en studenten-
organizaties en met Vlaamse 
NGO's in het algemeen 

- koordinatie van een vormings-
en ontmoetingsprogramma 
voor Derde W^ereldstudenten 
in België. 

Profiel: 
- zelfstandig kunnen werken en 

organizeren 
- ervaring met Derde Wereld-

werk, zo mogelijk met het stu-
dentenaspekt daarvan 

- bereid 1 vast dag/week en gere
geld 's avonds en in de week
ends te werken. 

- kennis van Frans en Engels is 
een pluspunt 

Wedde: 
1/4 van een regentenwedde (edu-
katief werk). 
Kandidaturen met CV. worden 
voor 1 januari 1988 ingewacht bij 
Mare BONTEMPS, algemeen se-
kretaris NKO, Lakensestraat 76, 
1000 BRUSSEL. 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Zondag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten: verfiuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

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 

OEVRIESE 

baron ruzetlrlaan TH 
8520 bruggr 4 

- baan bru^e - oostkamp • 
' ^ 05O/3S74 04 ' 

n—-N STUDIO 
± - U DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
te l . 052-42.33.04-42.39.16 

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

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

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, tieren- en kinderkleding 

PVBA 

I. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzageri j 

DE ROOSE N.V. 
Algennene hout- en platenhandel 

Schaverij 

AFD NINOVE • 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFO OKEGEI\̂  - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

TeL: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

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

v.1. .V', 

ahne moon 
Mollemseweg 20 
1700 Asse 
Tel. 02/452.43.42 

„Kreatieve Bloemsierkunst" 

Ann Housen 

Bloemschikken 
Bruidswerk 
Droogbloemen 
Kaarsen 
Glas 

lÉ . ' •f' 
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VVKSM-verbondskommissaris Herman Lauwers op VU-lijst! 

„Een unieke opdracht" 
(vervolg van biz. 3) 

Nu kapt Herman Lauwers daar
mee en wordt hij op 5 januari 
1988 meer dan vermoedelijk lid 
van de Kamer van Volksverte
genwoordigers, vermits hij de 
derde plaats toegewezen kreeg 
op de VU-lijst in Antwerpen. 

Herman Lauwers verwierf ook 
naam met zijn gedurfd artikel in 
,,Vlaanderen Morgen" over de 
Vlaamse Beweging en meer spe
cifiek over de toekomst van de 
Volksunie. Deze voor sommigen 
zelfs ongezouten visie vertolkte 
hij eveneens op een open en op
gemerkt kolloquium van deze 
Werkgemeenschap, nu precies 
één jaar geleden. 

Maatschappelijk 
engagement 

WIJ: Het is een tijdje geleden 
dat Iemand van de topleiding 
van één van de grote Vlaamse 
jeugdbewegingen de recht
streekse overstap maakt naar 
de poliiek. U doet dit nu wel, 
wat een aangename verrassing 
is. 

H. Lauwers: „Politiek bot t 
me al lange tijd. Zelfs mijn aktn 
teit in de plaatselijke jeugdrae i 
had raakvlakken met het politie! e 
bedrijf, weliswaar op lokaal vla! 

Bovendien is het mijn overtui
ging dat de jeugdbeweging twee 
belangrijke basisopties te verde
digen heeft: enerzijds de indivi
duele ontplooiing, maar ander
zijds ook het maatschappelijk en
gagement. Dit laatste is minstens 
even belangrijk en het ligt perfekt 
in de lijn van het doel van de 
jeugdbeweging. 

Nu kan je dit maatschappelijk 
engagement op allerlei manieren 
uiten. Het hoeft met noodzakelijk 
in de partijpolitiek te zijn. Het 
houdt verband met je visie op de 
samenleving, met de wil om één 
en ander te veranderen. 

Het is inderdaad zo dat de af
stand tussen de jeugdbewegin
gen en de partijpolitiek sinds de 
zestiger jaren alsmaar groter ge
worden IS. Er groeide, vooral bij 
jongeren, een soort agressie 
t.o.v. alles wat met partijen te ma
ken heeft. Vooral de verloedering 
van de politieke zeden is daar de 
oorzaak van. 

Vele mensen willen zich niet 
langer engageren in de partijpoli
tiek, omdat dit kwasi onvermijde
lijk geassocieerd wordt met nepo
tisme, machtsmisbruik en oneer
lijkheid. Ook de meest edele per
soon dreigt dit onfrisse odium op 
hem te laden wanneer hij zich 
met partijen gaat inlaten. 

Nogal wat jongeren achten par
tijpolitiek eenvoudig onverenig
baar met hun rechtvaardig-
heidsstreven, dat zich uit in ak-
ties ten gunste van de derde we
reld, de omgevingszorg, het hon-
gerprobleem, enz. Dit is nu een 
beetje veranderd tengevolge van 
de ekonomische krisis, waardoor 
men de maatschappelijke proble
men veel dichter bij zichzelf situ
eert, m.n. het vraagstuk van ar
beid en tewerkstelling. 

Ik heb nu, niet zonder enige 
aarzeling, toch de stap gezet." 

Links-rechts-
diskussie 
overstijgen 

WIJ: Waarom kiest U voor de 
Volksunie? 

H. Lauwers: „Departijtop van 
de Volksunie heeft me deze 
vraag gesteld. Ik ben daar op in
gegaan omdat ik de operatie, die 
voorzitter Gabriels met enkele 
mensen rondom hem wil door
voeren, erg zinvol vind. 

ten naar een groep die zich le
vensbeschouwelijk pluralistisch 
opstelt. Op basis van rechtvaar
digheidsprincipes en demokrati-
sche verzuchtingen, die inherent 
zijn aan het Vlaams-nationalis-
me. 

Ik ervaar het eveneens als bie-
zonder positief dat de Volksunie 
een programma-partij is, die de 
klassieke en eigenlijk verouderde 
links-rechs-tegenstellingen over
stijgt. De VU spreekt mij aan als 
centrum-vooruitstrevende partij, 
die breekt met de al te simplisti-

Herman Lauwers: ,,lk zie de Volksunie als een politieke familie die 
haar eigen koers vaart en het midden houdt tussen de CVP, de SP en 
Agalev. Waardoor meteen een einde kan worden gemaakt aan de 
vastgeroeste, klassieke opdeling tussen konservatief en progressief." 

Maatschappelijk-politiek ge
sproken is het inderdaad zinvol 
om een rechtvaardigheidspartij 
uit te bouwen, die méér ambities 
koestert dan het oplossen van 
het vraagstuk van de verhoudin
gen tussen de gemeenschappen 
in België. De Volksunie lijkt van
daag vooral nog op een Commu
nautaire partij, alhoewel zij veel 
meer te bieden heeft. Het VU-
profiel naar buiten uit beperkt 
zich te veel tot het kommunau-
taire. Ik heb begrepen dat men 
ook de rest van het rijke VU-
gedachtengoed ruimer en beter 
wil bekend maken. 

Daarenboven ben ik blij dat ik 
de kans krijg om deze stap te zet-

sche links-rechs-etikettenj. Bin
nen het huidige politieke spek-
trum IS er m.i. dus een unieke op
dracht voor de Volksunie wegge
legd. " 

WIJ: En Agalev dan? 

H. Lauwers: ,,Daarnaast is er 
natuurlijk Agalev. De gevoelighe
den die deze partij betokkelt zijn 
reëel en de problemen die zij 
aankaart zijn terecht. Ik geloof 
echter dat Agalev maatschappe
lijk gezien slechts enig resultaat 
kan hebben, indien de tema's die 
zij bespelen door andere maat
schappelijke groepen en politieke 
partijen worden overgenomen en 
beleidsmatig in daden worden 
omgezet. Het betreft een kwestie 

van haalbaarheid. Agalev blijft 
vooral een zweeppartij. 

Ik hoop enkele van de aan
dachtspunten die men nu al te 
eenzijdig aan Agalev toeschrijft, 
in de Volksunie te kunnen hard 
maken. Een reeks van deze be-
wogenheden in daden omzetten 
binnen het spel van de parlemen
taire mogelijkheden, daar kijk ik 
naar uit. 

Ik zie de Volksunie als een poli
tieke familie die haar eigen koers 
vaart en het midden houdt tussen 
de CVP, SP en Agalev. Waardoor 
meteen een einde kan worden 
gemaakt aan de vastgeroeste, 
klassieke opdeling tussen kon
servatief en progressief." 

Politieke kuituur 
WIJ: U hebt in het recente 

verleden een reeks beschou
wingen vertolkt over het wel en 
wee van de Vlaamse Beweging. 
U ziet voor de Vlaamse Bewe
ging een unieke kans wegge
legd in het Vlaanderen van van
daag en morgen? 

H. Lauwers: ,,De hele Vlaam
se Beweging is méér dan een 
louter streven naar een eigen kul-
turele identiteit en een grotere 
zelfstandigheid voor de eigen ge
meenschap. De Vlaamse Bewe
ging IS veel meer dan een taalbe
weging. Het is minstens even
zeer een ontvoogdingsbeweging, 
die vecht voor de prioriteit van 
het algemeen belang op het per
soonlijk heil. 

De geschiedenis van de Vlaam
se Beweging toont duidelijk aan 
dat haar aktie tevens gericht was 
(en is) op een verfijning van de 
demokratie en een verhoging van 
de kwaliteit van het leven. Dit 
hangt biezonder nauw samen 
met de ontvoogding van ons volk. 

Ook het nooit-meer-oorlog 
ideaal van de Vlaamse Beweging 
boeit en spreekt me heel erg aan. 
Evenals de strijd tegen de verde
re verloedering van onze natuur
lijke omgeving. Die strijd moet 
toch beginnen in Vlaanderen ? 

Ik wil deze problemen beharti
gen die perfekt passen in het ka
der van de emancipatie-droom 
van de Vlaamse Beweging. Om
dat ze nauw verwant zijn met het 
gevaar van een nieuwe, andere 
verdrukking van de Vlaamse 
mens. 

De meeste Vlamingen, en ze
ker de jongeren, voelen zich niet 
meer onderdrukt door een over
heersende frankofone kaste. Al
hoewel deze mechanismen er 
nog zijn, worden deze met als 
dusdanig aangevoeld. Vaak om
dat ze ook zo subtiel uitgespeeld 
worden. Andere vormen van dis-
kriminatie — zoals politieke be
noemingen, partikratie en de ver
nietiging van het milieu — wor
den wel herkend en erkend, om
dat ze de mensen aantasten in 
hun welzijn en omdat ze de deel
name van de burger aan de sa
menleving in verdrukking bren
gen. In de ogen van de meeste 
mensen moet je nu een partij
kaart hebben om aan werk te ge
raken, om bevorderd te worden, 
om een verbouwing erdoor 
gesluisd te krijgen, enz. 

Ik stel overigens vast dat de 
meeste Vlamingen met dit 
systeem zijn gaan leven en met 

beseffen dat dit een bedreiging 
vormt voor het goed funktioneren 
van onze demokratie. De Volksu
nie moet terzake haar verant
woordelijkheid opnemen." 

WIJ: U wordt straks wetge
ver. Wat hoopt U vanuit die 
nieuwe funktie te kunnen 
doen? 

H. Lauwers: ,,Het lijkt me 
voorbarig dit nu reeds precies te 
zeggen, vermits dit in de ver
nieuwde fraktie zal beslist wor
den. 

Hoedanook zal ik mij biezonder 
toeleggen op zaken zoals ontwik
kelingssamenwerking, onderwijs, 
leefmilieu en de band tussen het 
federalisme en de decentralisa
tie. Ik wil vooral ook het ijveren 
voor een waardige politieke 
kuituur. 

Ook over de manier van optre
den van een reeks parlementsle
den, heb ik nogal mijn mening. Ik 
doel hiermee op de noodzakelijke 
verfijning van de manier van dis-
kussiëren die hier, in tegenstel
ling tot Nederland, niet steeds 
volwassen verloopt. Ik ben zeker 
niet iemand die graag staat te 
schreeuwen, of een tegenstrever 
het mes in de rug wil planten en 
bijgevolg over lijken zal gaan. Ik 
hoop het dus op een andere ma
nier te doen." 

Tussen wortels 
en aktualiteit 

WIJ: Bent U er zich van be
wust dat één en ander niet 
makkelijk zal gaan? 

H. Lauwers: „Ik zal dit natuur
lijk moeten afwachten. Maar ik 
trap een open deur in wanneer ik 
U zeg dat ook binnenin de Scouts 
over diverse tema's uiteenlopen
de meningen bestaan, vertolkt 
door tegengestelde karakters. 
Soms wordt daar eveneens hard 
geredetwist over bepaalde pun
ten. Gelukkig verloopt dit meestal 
zonder slagen onder de gordel. 

Maar wees gerust, ik zal niet 
afknappen omwille van de eerste 
uitroep van iemand." 

WIJ: Welk specifiek Scoutin-
gideaal hoopt U in uw politieke 
opdracht te kunnen verde
digen? 

H. Lauwers: „Scouting is een 
samengaan van groepswerk en 
individuele verantwoordelijkheid. 
Ik wil dit ook binnen de Volksunie 
bewijzen. 

Verder hoop ik — net zoals in 
Scouting — een evenwicht te be
reiken tussen enerzijds de tradi
tionele waarden van het Vlaams-
nationalisme en de aktuele noden 
anderzijds. Zoeken dus naar een 
hedendaagse vertaling van zeer 
oude dingen, de link leggen tus
sen de wortels en de aktualiteit." 

WIJ: Hoe reageerde men bin
nen de VVKMS-struktuur op uw 
beslissing? 

H. Lauwers: ,,Nogal uiteenlo
pend. 

Sommigen reageren erg ver
baasd, anderen moedigen mij 
aan. Enkelen vragen zich af of ik 
het wel zal kunnen waarmaken. 
Ik kreeg ook negatieve kommen-
taren. Maar niemand spreekt van 
verraad. 

Het ergste voor mij zou immers 
zijn dat men ooit zou denken dat 
alles wat ik voor de Scouts heb 
gedaan, alleen maar gebeurde 
met het oog op het verkrijgen van 
een politiek mandaat..." 

(pvdd) 
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