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„Neen" aan de slaapziekte
REY and sleepy". Zo
noemde een Britse diplomaat, die de dingen volgt
vanuit zijn Brusselse observatiepost, de huidige verkiezingskampanje: grijs en slaapverwekkend.
De man heeft niet helemaal
ongelijk. Zeker met wat betreft de
belangstelling van het publiek. De
gewone burger vindt de huidige
verkiezingsronde volkomen onbegrijpelijk. In zijn mening over de
nutteloosheid ervan wordt hij gestaafd door het gedrag van degene die zich tracht op te werpen als
de vedette van de kampanje: Wilfried Martens. De aftredende eerste-minister tracht op alle toonaarden te doen geloven dat de
krisis en de verkiezingen slechts
een onbeduidend intermezzo zijn,
een incident dat weldra wordt gesloten en waarna er voortgeregeerd zal worden zoals voorheen.

G

Maar waarom, in godsnaam,
zijn deze verkiezingen er dan ge-

komen? In Wallonië kent met het
antwoord op deze vraag: omwille
van Happart. Alle Waalse partijen
haken daarop in, stellen zich wallingantisch op, maken zich klaar
voor' een nieuwe Happart-ronde
én voor een Brusselse ronde én
voor een algemeen-kommunautaire ronde na 13 december.
Tegenover dit Waals offensief
IS het antwoord van Vlaanderens
nog altijd grootste partij, de CVP,
een grijs en slaapverwekkend
,,ja". Voor zover de kampanje in
Vlaanderen visueel gedomineerd
wordt, is het door dit ,,ja" dat aan
een kostprijs van vele tientallen
miljoenen tegen de muren en
schuttingen werd gehangen.
De Britse diplomaat heeft zijn
oordeel waarschijnlijk gevormd,
zoals zovele buitenlandse waarnemers, op het inderdaad verbijsterend feit dat dit een land is waar
regeringen struikelen over de
koddebeier van een vierduizend

zielen-dorp, een land dat tegelijkertijd een astronomische schuldenlast nog voortdurend aan het
verhogen is.
Dit is inderdaad zo'n land I Martens struikelde echter over méér
dan alleen maar een ingeweken
appelboer. Hij is gestruikeld over
zijn onmacht, zijn onwil en zijn
onvermogen om de rechtsstaat te
handhaven. Dit is een land waarin
de gewone burger die tegen een
muurtje plast een fikse boete kan
krijgen, die hij terecht moet betalen. Dit is echter tevens een land
waarin de uitspraken van de
hoogste gerechtelijke instantie,
de Raad van State, gewoonweg
dode letter blijven. Dit is een land
waar de eerste-minister in nachtelijke kastelen naar de onderhandelingstafel sluipt, om de tenuitvoerlegging van een arrest van de
Raad van State af te kopen met
een kommunautair koehandeltje.
Van dit grijs en slaapverwek-

kend land, van deze grijze en
Vlaanderen in slaap wiegende
eerste-minister willen wij af. En
het kan I Als er dan toch één ding
goed zit bij deze verkiezingen,
dan wel het feit dat ze opening
maken op een grondwetsherziening. Indien er genoeg Vlaamse
energie samengebald wordt rond
de Vlaams-nationale partij ligt het
nu binnen ons bereik: Vlaanderen baas in eigen huis, op eigen
grondgebied, over eigen centen.
Het kan niet alleen, het moét!
Zonder een diepgaande staatshervorming IS geen enkel blijvend
en duurzaam herstelbeleid mogelijk. Dit land is ziek. Het wordt
geschokt door kommunautaire
koortsen en happartitis. Zolang
het daarvan niet genezen is, kan
het niet herstellen.
Dat IS de werkelijke inzet van
deze kiesstrijd. Déze inzet trachten de traditionele partijen in
Vlaanderen, en vooral de CVP, te

verdoezelen achter een grijze en
slaapverwekkende kampanje.
Voor degenen in Vlaanderen
die zich in slaap laten wiegen en
wier enige refleks een domme jaknik vanop het oorkussen is, zal
het ontwaken bitter worden. De
ochtend na de verkiezingen staat
Happart naast hun bed, en mét
Happart de hele arrogantie van
een wel degelijk wakkere Waalse
politieke kaste.
De Vlamingen wakker schudden, ze met de neus op evidenties
drukken, ze te tonen dat thans het
ogenblik is voor een kordate
Vlaamse aanpak: er resten ons
nog drie-vier dagen om dit werk af
te maken.
Zondag aanstaande moet er in
Vlaanderen massaal ,,neen" gezegd worden: ,,neen" aan de
slaapziekte, ,,neen" aan de verwekkers ervan, ,,neen" aan het
virus van de Vlaamse onmacht.
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VOLKSUNIE. EEN KORDATE AANPAK

w&
HOE VLAAMS
IS DE RIJKSWACHT?

... en W I J
I e redaktie ontvangt graag brieven
,oor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand m, evenals
scheld- en smaadbneven De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

NIET DOEN!
In ,,Gazet Van Antwerpen" van
24 nov j I lezen we uit de rede van
Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen
,, zelfs uit het bakkes van de VU
loopt de kwijl om in de volgende regerint te zitten "
In „WIJ" van 2 dagen later lees ik
, door hulp te verlenen aan deze
pietluttige, maar hoogst agressieve
partij (Vlaams Blok) "
Ik vind het hoogst ongepast dat
twee Vlaams-nationale partijen die
de onafhankelijkheid van Vlaanderen
hoog in hun vaandel dragen, elkaar
openlijk de das proberen om te doen
Laat, in deze tijd van twijfel en verdeeldheid, binnen de Vlaamse gelederen dit gal-gespui achterwege

De Vlaamse zaak onze Vlaamse
zaak, zal hier zeker geen voordeel uit
putten
W. Bosmans, Kaltnthout

WEL
LOONSVERMINDERINGEN
In het artikel op de frontpagina van
woensdag 25 november blokletterde
Gazet van Antwerpen dat er geen gevaar IS voor loonsvermindering tengevolge van de dalende index Dat klopt
gedeeltelijk voor wat de overheid betreft maar in sommige prive-sektoren
zijn er reeds vanaf december loonsverminderingen ik noem de petroleumarbeiders en de arbeiders van de
cementbedrijven
In januari kan een loonsvermindering voor de financiële sektor voorde

bouw en heel wat aanverwante sektoren verwacht worden
Voor de ambetenaren is een indexgemiddelde van 132 65 over 4 maanden genoeg om 2 % af te staan Wanneer het indexcijfer blijft dalen zoals
nu, situeert die inlevenng zich in juni
1988 Het IS nog met zover, maar het
IS minder utopisch dan in het artikel
werd voorgesteld

Per auto rijdend door Vlaanderen
werd ik door de Rijkswacht tot stop
pen verplicht Overtreding van een in
haalverbod (blijkbaar) Ter plekke be
talen van een boete van 4000 fran
ken Nee mets aan te doen dat zijn
hier de regels, u kunt ook uw auto laten staan
Een cheque is toegestaan Mijn
vrouw gaat ze dan maar uitschrijven
al IS 4000 franken wel ergi
Ineens schiet me iets te binnen en
ik vraag de Rijkswachters om ach
terop mijn auto te willen kijken Ze
doen dat geven onmiddellijk rijbewijs
terug en zeggen njd u maar door de
boete wordt vergeten want dat kun
nen we als Vlamingen met maken"
Al jaren is op mijn auto naast de
NL-plaat de sticker geplakt Vlaanderen om van te houden"

KERK EN LEVEN (2)
Reeds twee weken na elkaar
brengt de CVP verkiezingsreklame in
Kerk en Leven Vooral de reklame on
der de hoofding Abortus is zacht
uitgedrukt een sterk staaltje van
volksmisleiding Het CVP standpunt
omtrent abortus is nooit erg duidelijk
geweest
Vroeger zegde men van de kansel
dat stemmen voor de VU doodzonde
was iets bijna gelijkaardigd gebeurt
nu op een geraffineerde manier Erg
heel ergi
Vele
Vlaams nationalisten
en
kristenen moeten zich bekocht
voelen'
Ik kan met geloven dat de vele pe
tit vicaires ' het met deze gang van
zaken eens zijn'
M tt/leuwis, Opoeteren

dr.^L.van Egeraat,
UIvenhout (NI.)

KERK EN LEVEN (1)
De hoofdredaktie van ons aller parochieblad Kerk en Leven" nam in
eerste instantie alleen verkiezingsreklame van de CVP op Het is pas onder druk van tientallen brieven en te
lefoontjes
van
verontwaardigde
kristenen en Vlamingen dat ze ook
verkiezingsreklame van de VU wil op
nemen

Konklusie het kan best dat werknemers indexen zullen moeten teruggeven" die ze tengevolge van de
3 indexsprongen nooit kregen i
Daarom deze suggestie voor de bedenkers van volmachtsbesluit nr 278
kunnen nu ook aub de negatieve m
dexen bevroren worden'

We weten al te best dat de bisdom
men met gelukkig zijn met deze gang
van zaken en het oorspronkelijke
,kleur bekennen ' alleen in de richting van de CVP Vele kristenen in andere Vlaamse partijen zijn terecht
met gelukkig met deze gang van za
ken Heeft het instituut Kerk nu nog
mets geleerd uit de geschiedenis van
de Vlaamse beweging'

Mare Vermylen, Haacht

W Rosiers, Neeroeteren

n Flinke 24j tweetalige Al graduaat
informatica zoekt een betrekking van
programmeur-analyst in het Brusselse of het arrondissement Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers,
02/569 16 04
n Tweetalige gehuwde vrouw met
zoontje van 5 j en diploma bureelwerken, zoekt een nieuwe betrekking in
het Brusselse of ten westen van Brussel, nadat ze werk verloor door reorganisatie van bedrijf Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J Valkeniers, 02/569 16 04
26j 3-talige (Ned -Frans-Engels)
sekretaresse met A2 diploma Moderne Humaniora + Al diploma sekretariaat zoekt een betrekking na vertrek
van firma uit België Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04

lepel & vork

^

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42
Vi^ymenier 4a
\ lirive-in |

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

S.M.B.

Tel 582 10 93

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

H

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

HELLINCK<X

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Overname — ^uur —
verhuur van cafe s
Wij bestellen ten huize

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

BIERHANDEI

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

RESTAURANT

i
I

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67.57.12

Tel 217 91 53
W a a r Vlamingen
thuis zijn
in 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen Markt 17 011/43 20 51
Hulste Brugse stwg1 056/71 15 36
Kontich Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout Stwgpr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munderThiervan tvat Levende Water TonissleinerSprudel goed en goedkoop eten

et ^alinöbutó

Koffiebranderij
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

AFSPANNING-HERBERG
TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur i
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel 02/532.09.40
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Hoerenhof

CAFE - RESTAURANfT-FFimJUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/a 290 Bfr
groepen
koffietafel v/a 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens Voeren
Tel 087-68 67 03

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

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

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.S9.40
CAF€

ZAM.
lOCCMCMT

CAJ1BR.iNU5

BRCC
011/47 28 97

m
stemburelen, teneinde de VUoverwinning nog groter te maken.

Class
in het
vizier

Ziekenkassen
Artsenleider Wynen van zijn
kant heeft vorige week nogmaals
biezonder zwaar uitgehaald over
het miljardengefoefel door de ziekenfondsen. Vooral de socialistische mutualiteiten, o.l.v. Willy
Claes en Edmond Leburton,
moesten het zwaar ontgelden.

Eén van de beste middelen
daartoe is het organiseren van
een ultieme telefoonkampanje.
Gewoonweg een reeks kennissen
opbellen met het verzoek deze
keer toch zeker voor de VU te
stemmen. Je kunt er van ons op
aan: dit heeft zijn effekt!
Indien de 5.000 VU-kaderleden
tussen donderdagavond en zondagochtend elk nog 5 telefoontjes
zouden doen naar potentiële kiezers, dan wordt het uiteindelijke
VU-stemmenaantal
misschien
met nog eens 25.000 verhoogd.
En dat kan al vlug resulteren in
een enkele ekstra parlementszetels.
Doen dus!

Deze nieuwe aanklacht kreeg
zeer ruime aandacht in de katolieke pers. De grootte en inhoud van
de titels op de frontpagina's lieten
geen twijfel bestaan over de ware
achterliggende bedoeling van
deze aanklacht, m.n. een frontale
aanval op de socialisten.
Niet dat wij daar enige moeite
mee hebben, integendeel. Maar
het is weinig fraai alleen een beschuldigende vinger te richten
naar de socialisten, die blijkens
onthullingen in de pers evenzeer
aardig wat poen hebben laten
overvloeien van de mutualiteitskas naar de partijrekening.
De kristelijke zuil gaat inderdaad niet vrijuit. De CVP-kas
heeft via allerlei tussenechelons
minstens
evenveel gemeenschapsgelden achterover gedrukt. Het enige minuskule verschil IS dat er in dit geval geen
kandidaat-premiers vervlochten
zitten in hun mutualiteiten-schandaal. Alhoewel er topfiguren van
de van fraude verdachte CM als
attaches verbonden waren en zijn
aan het kabinet van uitgerekend
de minister die de kontrole moet
uitoefenen, m.n. de CVP-er JeanLuc Dehaene.

Roger Blanpain
Lijsttrekker Senaat arr. Leuven
WINKSELE — We zijn al wel een jaar of tien
afgestudeerd maar tocfi is er nog enige scfiroom, iets
of wat el<samenl<oorts wanneer we onze gewezen
prof Roger Blanpain opzoeken.
Maar snel is tiet ijs gebroken. Een sportief geklede
Blanpain ontvangt ons hartelijk.

en je krijgt deze van dr. Martens
waar hij met een beenletsel terecht kan en deze van Blanpain
die zijn statutaire zorgen ter hand
neemt.
Vandaag doet onze gewezen
prof zijn intrede in de politiek, bij
de VU. Het eerste mag ons verbaasd hebben, het tweede in
geen geval.

ELISWAAR is de man 55,
maar naar we vernemen
een fervent jogger en
fietser. Bovenal echter zit voor
ons een nationaal en internationaal vermaard deskundige inzake
Arbeidsrecht. Al zijn adelbrieven
opsommen is onbegonnen werk.
Hoogleraar te Leuven. Auteur van
talrijke wetenschappelijke publikatties. Voorzitter van de Internationale Federatie van Beroepsvoetballers. Als ekspert bedrijvig
bij de Europese Gemeenschap,
de OESO, de Internationale Arbeidsorganisatie, enzomeer.

W

'n Kordaat
telefoontje.

De zuilen
Het is weer al eens hetzelfde.
De ideologische zuilen ontpoppen zich, zoals bij alle voorgaande verkiezingen, als waterdragers
van en voor de klassieke partijen.

De adressenbestanden worden
zonder de minste skrupules gegeven aan bevriende kandidaten,
gevels en tuintjes van pseudoofficiële gebouwen worden ,,opgesmukt" met metersgrote affiches, welbepaalde politici krijgen
ruime spreektijd op bijeenkomsten van bejaarden, zieken, vrouwengilden, en wat al meer. En in
de kolommen van de gespecialiseerde persorganen wordt zeer
Dit laatste kon U ,,begrijpelij- breedvoerig aandacht besteed
kerwijze" niet lezen in uw CVP- aan kandidaten. Als deze tenminvriendelijk dagblad...

Nogal wat VU-militanten vragen zich af wat zij nog kunnen
ondernemen in de laatste uren en
dagen vóör het openen van de

Mensen die met ons meedoen

Ook universitair stond Roger
Blanpain steeds op de voorste rij.
Eerst als sekretaris van de Vereniging van Vlaamse Professoren
tijdens de woelige zestiger jaren.
Nadien als rechtstreeks medewerker van rektor P. De Bomer,
o.m. in de Raad van Beheer van
de KUL. Sedert 1984 is hij dekaan
van de Rechtsfakulteit.
Een kamergeleerde is Blanpain
helemaal niet. Bij de studenten is
hij erg populair en geliefd. Zijn
lessen zijn boeiende aktualiteiten praktijkgerichte uiteenzettingen. In zijn vak zelf mijdt hij
geenszins de dagelijkse realiteit

van werknemers-in-de-problemen
zoals onlangs nog bij de sluiting
van Michelin.
Tot slot is er zijn belangstelling
voor de sportbeoefenaar. Vraag
een voetballer naar de naam van
twee hooggeachte specialisten.

>l1ENSENiN
HET NIEUWS
ste tot de ,,goeie" kliek behoren.
Typevoorbeeld
daarvan
is
,,Volksmacht", dat het ledenblad
van het ACW heet te zijn. In het
jongste nummer van 24 bIz. werden liefst 10 bIz. voorbehouden
aan hagiografische artikels en foto's van uitsluitend CVP-kandidaten. Over de vele honderden nationalisten die op diverse niveaus
in de kristelijke arbeidersbeweging aktief zijn, wordt met geen
woord gerept.

Dinsdag 8 december is een datum om met een gouden griffel in het
boel<,,Geschiedenis der Mensheid" te schrijven. Die dag we'rd immers
voor het eerst sinds heel lang een overeenkomst tussen de grootmachten getekend, die het aantal kerntuigen in de wereld moet verminderen.
Al blijft er nog een zeer lange weg naar echte vrede te gaan...

Financiële problemen hebben
die grote zuilen en de daaraan
vastgeklonken partijen al evenmin De vak- ea ziekenbonden
zorgen wel voor het nodige geld.
Waarbij natuurlijk verzwegen
wordt dat dit geld afkomstig is van
de belastingen die Jan Modaal
moet afdekken.
Het IS echt de hoogste tijd dat
deze stallen eens definitief worden uitgemest.

Goed nieuws
Goed nieuws was ongetwijfeld
de vrijlating van de Vlaamse RIta
Ceuppens en haar aankomst in
Zaventem. Zes weken lang zat zij
opgesloten in een Chileense gevangenis, wegens vermeend wapenbezit. Haar Chileense echtgenoot ligt echter nog zwaar gewond in een ziekenhuis en het zal
mee van de blijvende internationale druk afhangen of deze man
al dan niet definitief zal ,,verdwijnen". De junta van diktator Pinochet IS immers niet aan haar
proefstuk toe.
Proficiat ook aan de ,,keizer"
van het Vlaamse lied, Will Tura.
Tijdens het weekeinde gaf hij
twee schitterende jubileumkoncerten ten beste in de overvolle
zaal van Vorst-Nationaal. Tura

Ëen uitgebreid
gesprel( met
Roger Blanpain
leest u op biz. 16.
heeft zijn Vlaamse overtuiging
nooit onder stoelen of banken
gestoken. Hij eindigde dan ook
krachtig met zijn prachtige ,,Omdat ik Vlaming ben".
Het beste nieuws komt uit
Washington waar de leiders van
de supermachten een akkoord
ondertekenden, waardoor de
kernraketten ook uit ons land
moeten verdwijnen. Hopelijk voor
eeuwig en altijd!
Tot slot was er de hoopgevende
peiling in het weekblad ,,Knaak".
Nu maar hopen dat de voorspelde
opwaartse trend van de Volksunie
in werkelijkheid — zondag dus —
nog veel groter zal zijn.

Will Tura:
op naar
2000
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Wat doen onze kandidaten nu zondagnamiddag?

Verschrikkelijk iange uren...
Zondag is het dus verkiezingsdag. Tussen 8 en 13
uur zullen miljoenen Vlamingen, willen of niet, hun
stem uitbrengen. Onder hen ook vele honderden
kandidaten, die met een zenuwachtig gemoed de uitslag tegemoet zien.
De namiddaguren zijn voor hen verschrikkelijk...
E tijdsspanne van 13 tot
17 uur, tussen het sluiten
van de stembureaus en
het vrijgeven van de zeer gedeeltelijke uitslagen, is inderdaad
merkwaardig.

Aan de radio
Voor de meeste kiezers is het
dan allemaal voorbij. Zij wachten,
de één al meer geïnteresseerd
dan de andere, het televisiejoernaal af en bekijken de resultaten
alsof het Lotto-uitslagen waren...
Anders is het met de honderden partijmilitanten die op dat
ogenblik nauwlettend zitten toe te
kijken bij de telvernchtingen, om
te verhinderen dat er toch maar
één VU-stem zou ,,verdwijnen".
Voor de kandidaten zelf, ligt
dat vanzelfsprekend nóg anders.
ZIJ tellen de uren af en hangen
vanaf 16 uur aan hun radiotoestel
gekluisterd om toch maar niet die
eerste, zeer gedeeltelijke uitslagen te missen. Zeker de topkandidaten op zg. ,,verkiesbare"
maar niet-echt-zekere-plaatsen
beleven bange momenten. Sommigen moeten zelfs wachten tof
maandagmiddag om definitief te
weten of het hen gelukt is.

WIJ legden aan enkele VUkandidaten en -verantwoordelijken volgende eenvoudige vraag
voor: Wat doet U zondagnamiddag a.s. tussen 13 en 17 uur?
De meesten houden het bij enkele uren (platte) rust, een wandeling of helpen bij het tellen.
Hun antwoorden leest U hieronder

Overwinningsfeest
Hugo Schiltz (1ste plaats Kamer, arr Antwerpen trekt met zijn
kinderen naar een (laattijdig) Sinterklaasfeestje bij de meter van
zijn zoontje ,,lk vraag mij wél af
wat Zwarte Piet voor mij in zijn
zak zal zitten hebben "
Rik Vandekerckhove (1ste
plaats Senaat, prov. Limburg)
gaat eenvoudigweg proberen
een middagslaapje te doen. Net
zoals ondervoorzitter Jef Maton.
Zijn kollega André Geens (1ste
plaats Senaat, arr. Aalst-Oudenaarde) doet het eveneens rustig
aan, in de familiale kring met een
kopje koffie en een stukje taart
als versterkertjes.
Algemeen penningmeester en
arrondissementeel voorzitter Willy De Saeger {arr. Aalst) hoopt
eveneens enkele uren te kunnen
uitblazen, vooraleer hij naar het
arrondissementeel sekretariaat
trekt: ,,Het wordt immers een
lange nacht..."
Pol Vanden
Bempt (arr. voorzitter Leuven)
vermoedt ook dat het een ,,woelige nacht" zal worden. In de namiddag IS hij aan het werk in de
,,Salons Georges", om er het
,,overwinningsfeest" voor te bereiden.

terse wandeling te maken langsheen de Zennedijken."
VUJO-voorzitter Bart Tommelein (2de plaats Kamer, arr.
Oostende) heeft toch geopteerd
om als telgetuige te fungeren
,,0p
deze manier ben ik
rechtstreeks betrokken bij het gebeuren. Dit lijkt me ook een
ideale manier om mijn zenuwen
te kalmeren!" Ook Jef Valkeniers (1ste plaats Senaat, arr.
Brussel-Halle-Vilvoorde)
gaat
een handje helpen bij het tellen
van onze stemmen in het kanton
Anderlecht. Dan heeft hij er trouwens al enkele uren handjesdrukken opzitten, aan de ingang
van een stembureau. Net zoals
Annemie Van de Casteele (3de
plaats Kamer, arr. Brussel-HalleVilvoorde): ,,Onze aanwezigheid
in de Brusselse telkantons is immers hoogst noodzakelijk."
Hans Bracqené (1ste opvolger
Kamer, arr. Leuven) heeft een afspraak met een lokale radio, die
hem meteen aan de tand wil voelen over de eerste resultaten.

een ogenblik dat fataal dreigt te
worden, het Vlaams-nationaal
aandeel in het elektoraat. Een
laat uitgebrachte stem heeft m.i.
een decisiever karakter dan een
matinale."
Vervolgens wandelt hij in familieverband huiswaarts ,,Onderweg bekijk ik de volkomen nutteloos
geworden
kandidatenaffiches: Pyck van de SP, dikker
geworden sinds hij in 1961 voor
het eerst opkwam nadat hij tijdens de Eenheidsstaking cementpap in de tramrichels had
gegoten: Van l\/lossevelde van de
VU, die drie keer op z'n affiche
staat; mijnheer Louis van de
PVV, die nog dezelfde affiche
hangt als twee verkiezingen geleden; tante Paula van de Post en
de CVP, die tot 13 uur ,,er voor
gevochten" heeft."
Thuisgekomen neemt hij een
douche, ,,kijk ik in de spiegel en
bedenk dat alle vlees ijdel is".
Onmiddellijk daarna begint de
Grote Onrust hem te kwellen,
,,die slechts van mij zal afvallen

Getuigen
Bij ondervoorzitter Jaak Vandemeulebroucke wordt de wijn alvast gecliambreerd. De overwinning moet straks gevierd worden.

Herman Candries (1ste plaats
Kamer, arr. Mechelen): „Al mijn
kinderen zijn op dat ogenblik aan
het tellen. Als het een beetje
goed weer is, hoop ik een win-

Uit de oude doos (4)
AAN kiezen was bij ons
thuis een familiale aangelegenheid. Mijn vader beschouwde de gang naar
de stembus als een soort
Vlaams-natlonale mlni-manlfestatie, waaraan gans het gezin
deelnam. Ik herinner me hoe
we In 1939 een paar uur onderweg waren. Vader moest stemmen diep op Mijlbeek en moeder in een schooltje achter de
Kat. Een stevige wandeling
voor ons, kinderen. In de wijk
van de Watertoren, die een
Daensistlsch bolwerk was geweest waar de nationalisten
veel stemmen haalden, had
onze familiale doorgang iets
van een optochtje. Peereboom,
de huisschilder, stond op z'n
stoep met enkele geburen en
riep ,,dat het goed zat".

G

Ondanks onze zegezekere
gang door de stad was mijn vader er nooit gerust In ,,dat het
goed zat". Verkiezingsnamiddag was één lange wachttijd.
Tussen vier en vijf werd Ik per
fiets de stad ingestuurd voor
een eerste verkenning. Ik kreeg
heel precieze opdrachten mee.
Ik moest naar de Markt, waar de
uitslagen tegen de gevel van
het liberale Grauw Steen op
een bord werden geschreven.
Mijn taak bestond er In ten
eerste die cijfers nauwkeurig
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over te schrijven. Ten tweede
een zo getrouw mogelijk verslag te doen van de stemming
op de Markt, en meer speciaal
rond het Grauw Steen en de
Cercle. Tenslotte moest ik zien
uit te maken of de plaatselijke
politieke grootheden zoals
Staafke Stobbelelr of baron
Moyersoen — het Goudvinkske
— al in de stad rondliepen en
welk gezicht ze trokken.
In die tijd waren dat waardevolle indikatles voor nederlaag
of overwinning. Computer, tv
en prognoses moesten nog uitgevonden worden. Waar de kiezer van vandaag om kwart na
zeven al weet hoe het gestaan
en gelegen Is, duurde dat vóór
de oorlog tot een stuk in de
nacht. Met veel volk op de
Markt en aan de borden van de
partijlokalen. Met tellers die.

zegevierend hun papiertjes
zwaaiend, door de straten liepen. Of die beschaamd langs
de gevels slopen.
Mijn vader bekeek argwanend de door mij meegebrachte cijfers, ondervroeg me
streng over het reilen en zeilen
op de Markt en vond uiteindelijk geen enkele reden om nog
langer thuis te blijven. De cijfers van '39 zaten goed. Het
was een klesstrijd één tegen allen, van de Vlaams-nationalisten tegen Iedereen geweest.
En er was winst. Uiteindelijk
slechts één zeteltje, maar
winst. Tijd dus om op straat te
verschijnen.
We trokken de stad in, weer
In gezinsverband. Aan de Watertoren waren ze al aan het
vieren, want de kodde van de
bokken was gesneden. We
wandelden drie-vier keer nadrukkelijk door het blauw volk
aan het Grauw Steen en langs
het Groen Kruis, om uiteindelijk door het Gat van de Markt
naar het Vlaams Huis aan de
Werf te trekken.
Terwijl vader en moeder aan
de politieke stamtafel zaten,
kregen wij ons billijk aandeel in
de Vlaams-nationale overwinning: repen Kwatta en méér limonade dan gebruikelijk.

Hugo Schiltz moet voor Sinwrklaas verschijnen. Wat heeft zwarte piet
voor hem in de (stembus-)zak ?
Onze kollega Pol Van Den
Driessche (1ste plaats Kamer,
arr. Brugge) trekt naar Zeebrugge om er met vrouw en zoontje
een beetje uit te waaien. ,, Vanaf
halfvijf zit ik echter dicht bij de radio en ondertussen hoop ik eindelijk enkele verzen uit de
nieuwste dichtbundel ,,Huis van
Gras" van mijn hoofdredakteur
Maurits van Liedekerke te kunnen lezen."
Hugo Coveliers (2de plaats
Kamer, arr. Antwerpen) gaat met
Zijn echtgenote en drie zonen iets
eten, maar om 14 uur wordt hij
reeds verwacht in het hoofdbureau van Boom. Van zodra hij
enig zicht krijgt op de uitslagentendens in de Rupelstreek, gaat
hij naar de Antwerpse stadsfeestzaal en het hoofdbureau van
Kontich. ,,Indien mogelijk neem
ik nog enkele minuten tijd om
stukken uit het boek ,, Af scheid
van Los Alamos" van Max Wildiers te lezen."

Dansen
De Brugse lijstduwer en nationaal kampanjeleider Toon van
Overstraeten gaat zeer laat
stemmen. ,,Door laat te gaan
stemmen verhoog ik plots, op

als ik de Eerste Gedeeltelijke Uitslag van Lapscheure hoor, een
half bureau op twee. Als de bokken verliezen (en ze zullen verliezen...) vragen mijn kinderen:
,,Opa, waarom begint gij te dansen?" Waarvan akte."

Wijn chambreren
Vic Anciaux (1ste plaats Kamer, arr. Brussel-Halle-Vilvoorde)
blijft rustig (?) thuiszitten „Wat
me steeds weer treft", zegt hij,
,,/s het ronduit lachwekkende van
al die verkiezingsfoto's en dit van
zodra de stemburelen gesloten
worden. Ook ikzelf wil er vanaf
dat ogenblik met langer naar kijken."
Partijsekretaris
Paul
Van
Grembergen blaast om halftwee
verzameling om, samen met alle
getuigen van het kanton Evergem naar de plaats waar geteld
wordt, te gaan. Hijzelf loopt
daarna zenuwachtig over en
weer, probeert thuis wat kalm te
worden, maar zit op het puntje
van zijn stoel om de eerste uitslag te vernemen
(vervolg lees p 5)

m
(vervolg van p.4
Ondervoorzitter Jaak Vandemeulebroucke (Lijstduwer arr.
Oostende) geeft eerlijk toe dat hij
tijdens die lange uren nogal wat
op zijn nagels bijt. Hij zoekt intussen enkele telbureaus op om nog
vóór 17 uur van de eerste overwinningsresultaten te genieten

,,Ondertussen worden enkele
goeie flessen wijn gechambreerd
om naderhand te proosten op het
sukses!"
Partijvoorzitter Jaak Gabriels
(Lijsttrekker arr. Tongeren-Maaseik) tenslotte gaat eventjes rusten of denkt een fikse natuurwandeling te maken met het hele
gezin

Mensen die met ons meedoen

Paul Vangansbeke
VU-lijsttrekker arr. Kortrijk
KORTRIJK— Bekaert is een op en top Vlaams bedrijf met poten in de hele wereld, algemeen direkteur
voor Personeel en Organisatie is er Paul Vangansbeke. Maar vooraleer hij de topfunktie bij de grootste
werkgever van de streek veroverde trok Vangansbeke zoals een gewone arbeider schrik- en andere
staaldraad. Een man met ervaring dus, maar ook
met een groot hart. Daar zorgde de school van leven
voor. Dat hart wil Paul Vangansbeke ook in de nationale politiek brengen. Daarom werd hij lijsttrekker
van de VU in het arrondissement Kortrijk.

haast uitsluitend ijzer- en staaldraad in al zijn vormen en toepassingen. Je mag met vergeten dat
het bedrijf reeds sinds 1818 prikkeldraad trok en daarmee groot is
geworden. Al die tijd heeft de pinnekensdraad stand gehouden
maar sinds dertig jaar is daar verandering in gekomen, in 1988 is
het met de pnkdraad afgelopen
en evolueert het bedrijf verder
naar de produktie van staalkoord,
die fijne kabel die dienst doet om
banden en transportbanden te
verstevigen. Ook Bekaert diversifieert zijn produkten. Daar is niet
aan te ontkomen "

AUL
VANGANSBEKE
werd in 1930 te Kuurne
geboren, zijn vader was
eerste stationschef te Kortrijk en
diende zich dus buiten elke politiek te houden, toch kreeg de
jonge Vangansbeke van hem zijn
Vlaams-nationale
overtuiging
mee.
Reeds vrij jong stapten vader
en zoon naar de IJzerbedevaarten te Diksmuide, ook in de KSA
werd de Vlaamsgezindheid aangescherpt. Tussen 1949 en 1954
studeert Vangansbeke aan de
katolieke universiteit te Leuven,
hij wil burgerlijk ingenieur worden. Leuven was toen nog met
gesplitst en van de lessen Tekenen herinnert Vangansbeke zich
dat de Waalse studenten achter
één rij tekentafels werkten en de
Vlaamse achter de andere rij,
netjes van mekaar gescheiden.

P
Partijvoorzitter Jaak Gabriels hoopt zondagnamiddag een fikse natuurwandeling te kunnen maken. In afwachting van

Nuttige tips voor 13 december

Getuigen
opgelet!
Honderden Volksunie-leden zullen zondagnamiddag 13 december fungeren als getuigen bij het tellen
van de uitgebrachte stemmen. Dit is een uiterst belangrijke zaak.

Taak van
de getuigen
In principe volgen de getuigen
de afloop van de verrichtingen.
Zij mogen de geldigheid, de rangschikking en de optelling van de
stembiljetten nagaan en bij de
stemmenoptelling, de berekeningen doorzoeken. Zij hebben het
recht om hun opmerkingen in
de processen-verbaal te doen
akteren
In de praktijk, en voor een
vlotte afwikkeling van het telproces, helpen zij mee bij de telverrichtingen.
Wij raden onze getuigen aan
om, vooraleer met de telling te
beginnen, duidelijke afspraken te
maken met de voorzitter van het
telbureau over het al dan met geldig Zijn van stembiljetten waarover twijfel zou kunnen ontstaan.

Geldige stemmen
Hoe stemt men geldig?
— ofwel één lijststem
— ofwel één naamstem naast de
naam van een kandidaat-titularis
— ofwel één naamstem naast de
naam van een kandidaat-opvolqer
— ofwel één naamstem naast de

naam van een kandidaat-titularis én naast een kandidaatopvolger op dezelfde lijst.

Niet ongeldig —
dus geldig
— de stembiljetten waarop de
kiezer, op dezelfde lijst, een
lijststem heeft uitgebracht en tevens een stem naast de naam
van meer dan één kandidaattitularis en/of naast de naam van
meer
dan
één
kandidaatopvolger van deze dezelfde lijst.
Deze stem wordt beschouwd als
een lijststem.
— de stembiljetten waarop de
kiezer, op dezelfde lijst, een
lijststem heeft uitgebracht en tevens één stem naast naam van

Na zijn legerdienst treedt Paul
Vangansbeke op 1 apnl 1956 in
dienst bij Bekaert te Zwevegem.
Het begin van een dertigjarige
loopbaan bij de grootste werkgever uit de streek.
P. Vangansbeke:,,Bij Bekaert
ben ik begonnen in een produktietak, daar had de meestergast
haast alles te zeggen; meer dan

één kandidaat-titularis en/of één
kandidaat-opvolger. Deze stem
wordt
beschouwd
als een
naamstem.
— de stembiljetten waarop de
kiezer, op dezelfde lijst, geen
lijststem heeft uitgebracht maar
gestemd naast de naam méér
dan één
kandidaat-titularis
en/of méér dan één kandidaatopvolger. Deze stem wordt beschouwd als een lijststem.

Ongeldig
Alle andere wijze van stemmen
zijn ongeldig.
BIJ de beoordeling van de geldigheid der stembiljetten, waarop
de stem onvolkomen is aangebracht, zal het bureau maar tot
de geldigheid besluiten, wanneer
de kiezer klaarblijkelijk zijn biljet
heeft willen herkenbaar maken.

Telling
De biljetten worden per lijst in
3 kategorieën gerangschikt:
— Iijststemmen, of als zodanig
beschouwd

de ingenieur. Dat was zowat de
beste school om jonge mensen
op te leiden. Ik heb dat ook zo ervaren. Vanuit die praktische
opleiding ben ik afdelingsingenieur geworden en later sektieingenieur.
In die tijd vervaardigde Bekaert

— naamstemmen voor één opvolger of bovenaan de lijst en
naast één opvolger
— naamstemmen voor één titularis en/of één opvolger of
stemmen bovenaan de lijst en
tevens naast één kandidaat
en/of naast één kandidaat en
één opvolger.
Hiernaast vindt men dan nog
het pak blanko en/of ongeldige
stemmen en het pak twijfelachtige stembiljetten. Kontroleer
deze stapel nog eens vóór de definitieve telling begint. Te vaak
worden VU-stemmen bij de zg
blanko's gelegd...

Partij-aktiviteiten
Normaal moeten in het telbureau de stembiljetten van de verschillende stembussen gemengd
worden vooraleer men met de eigenlijke telling mag beginnen.
Men kan aan de voorzitter vragen om 9e telling per stembus te
doen. Door de uitslag hiervan te
noteren kan men eventueel nadien de uitslagen per gemeente

Pauf Witgamimlm

hersamenstellen.
Noteer in ieder geval per stem(openings)bureau de volgende
gegevens:
— totaal aantal ongeldige en
blankostemmen
— totaal aantal geldige stemmen
— aantal voorkeurstemmen van
de VU-kandidaten
— indien mogelijk aantal voorkeurstemmen van de belangrijkste tegenkandidaten.
Vraag aan de verantwoordelijke in het arrondissement wie
aangeduid is als hoofdgetuige
en waar zij/hij te bereiken is, in de
kantonhoofdbureaus en/of arrondissementsbureaus, waarop U
eventueel beroep kunt doen ingeval van betwisting.
WIJ rekenen op uw medewerking. Indien er nog vragen zijn,
aarzel dan met en kontakteer
ons: 02/219 49.30 (de heer Mare
Ribbens)
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Wï
Na twee jaar Martens VI en VII

Wat na de verkiezingen?
In de voorbije drie weken hebben we een zeer bel<nopt overzicht gegeven van
de voorbije regeringsperiode. Het is echter ool< nuttig na te gaan met welke
dosiers we na de verkiezingen zullen gekonfronteerd worden.
Naast Voeren, waarvoor nog steeds geen oplossing is, blijft er de sanering uan
de overheidsfinanciën en de belastingsverlaging. Maar ook het dossier van de
ziekenfondsen is niet zonder belang. Tenslotte kan de grondwet herzien worden,
maar zal de politieke wil aanwezig zijn om tot een betere staatsorden ing te
komen ?
E grondwetsherziening van
1980 wekte oorspronkelijk
de verwachting dat er een
gedeeltelijk zelfbestuur zou gerealiseerd worden. Spoedig bleek
dat de nationale regering niet geneigd was haar bevoegdheden
over te dragen.
Uiteindelijk beslist de Vlaamse
Raad over een begroting die
slechts 2 procent van het BNP
bedraagt.

Eindelijk
zelfbestuur?
Na de val van Martens VI werd
Martens VII in het leven geroepen
om o.m. de verklaring tot grondwetsherziening voor te bereiden.
Het volgend parlement heeft dan
ook de bevoegdheid om meer dan
50 van de 140 grondwetsartikels
fe wijzigen. Door de onzalige
grendelgrondwet van 1970 is echter niet alleen een tweederde
meerderheid nodig in Kamer en
Senaat, maar tevens een meerderheid in elke taalgroep. Het is
dus absoluut niet zeker of er een
grondwetswijziging komt.
Martens gaat immers naar de
kiezer met de boodschap dat hij
wil verder regeren met dezelfde
partners en we geloven er niet in
dat de socialisten een grondwetsherziening zullen steunen vanuit
de oppositie. Een ,,Ja" aan Martens betekent dan ook zo goed als
zeker een „Neen" aan een
grondwetsherziening.
Er is nochtans geen echt herstel- en saneringsbeleid mogelijk

zonder een verregaande staatshervorming waarbij Vlaanderen
en Wallonië maximale bevoegdheid krijgen en eigen fiskale verantwoordelijkheid. In de federale
staten van de OESO ligt de belastingsdruk gemiddeld 9 % lager
dan in de unitaire staten en het
inkomen per hoofd ligt eveneens
hoger in federale staten. Deze
vaststelling is een bevestiging
van onze stelling.
Het zelfbestuur zal er komen
wanneer de Volksunie voldoende
zetels wint. Want dan wordt de
CVP door haar basis gedwongen
de VU na te praten en er ook naar
te handelen.

Regering voor
de ziekenfondsen?
Het dossier van de ziekenfondsen zal ongetwijfeld op de onderhandelingstafel aanwezig zijn,
zichtbaar of onzichtbaar. Er bestaan immers drie belastende
dossiers over het oneigenlijk gebruik van ziekenfondsgelden.
Er is het dossier van het Hoog
Komitee van Toezicht waarin de
afwending van fondsen naar de
niet-erkende kassen onomstotelijk wordt bewezen. Ten tweede is
er de audit (financiële doorlichting) van het internationaal bureau Arthur Andersen dat langs
andere wegen tot dezelfde konklusies komt. Tenslotte is er het
verslag van het RIZIV zelf, dat de
gebreken aantoont van de automatiseringssistemen van de zie-

kenfondsen. Het wijst op de verspillingen en de onbetrouwbare
resultaten.
De eerste gevolgen van deze
onderzoeken werden gevoeld
door de kranten De Morgen en La
Gité. De Morgen ontving geen
steun meer van de socialistische
landsbond nadat deze 125 miljoen fr. moest terugstorten en de
beloofde 60 miljoen fr. aan La
Gité werd door de kristelijke arbeidersbeweging niet meer ingebracht.
Wanneer na 13 december de
GVP met de socialisten onderhandelt, zal alles op alles gezet
worden om het potje van de ziekenfondsen gedekt te houden.
Tot beider profijt.

Komt er
belastingsverlaging?
Alle verkiezingsprogramma's
puilen uit van de voorstellen tot
belastingsverlaging. Maar is dit
realistisch in een land met een
schuld van meer dan 600.000 fr.
per hoofd en een jaarlijkse intrestlast van 150.000 fr. per gezin? In
dergelijke omstandigheden kan
er enkel sprake zijn van een herschikking of een belastingshervorming, waarbij de lasten beter
en evenwichtiger verdeeld worden.
De liberale stelling van de automatische
terugverdieneffekten
wordt niet alleen tegengesproken
door het Planbureau, maar ook
door de Amerikaanse ervaring. In
de VSA werden door Reagan immers drastische belastingsverlagingen doorgevoerd met als resultaat een sterk gestegen arbeidstekort dat o.m. aanleiding
gaf tot de fameuze beurscrash
van enkele weken geleden.
Ook de liberale belofte in de
regeringsverklaring dat er geen
lastenverhoging zou komen werd

c

Het kunstonderwijs in Vlaanderen is in nood. We stevenen recht op een
l<atastrofe af, we l<omen in een dramatische toestand terecht. De
leraars en leraressen muziel<, woord en dans zijn ongerust en
verbolgen, ze voelen zich beetgenomen. Oorzaak: het herstrukturerings- en rationaliseringsplan van minister Kelchtermans!
Vorige maand had te Aalst een informatievergadering plaats, over het
Kelchtermansplan en zijn nu al voelbare negatieve invloed op het
kunstonderwijs. De vergadering werd ingericht door de WKO (Werkgroep Kunstonderwijs). Deze werkgroep bundelt sedert enige tijd het
verzet tegen de wanideeën van gemeenschapsminister voor Onderwijs
en Vorming Kelchtermans. Volgende week brengen wij in dit blad een
uitvoerig verslag.
('o'o "• Szommer)
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de voorbije jaren niet nageleefd.
De indeks-inlevering ging verder
(82 miljard fr. ten laste van de
burgers), de solidariteitsbijdragen
voor ambtenaren en zelfstandigen bleef verlengd en de werkgevers moesten bijkomende premies betalen voor de privatisering
van hef Fonds voor Beroepsziekten.
De basisdiskussie bij de komende regeringsvorming zal dan
ook moeten gaan over de wijze
waarop de belastingshervorming
zal worden doorgevoerd, en vooral over de wijze waarop de minderopbrengsten voor de staat zullen
gekomsenseerd worden.

Echte sanering
van overheidsfinanciën?
Wij staan aan de top van de
geïndustrialiseerde wereld inzake
overheidsschuld en intrestlasten.
In 1975 bedroeg onze schuldenlast amper 40 % van het BNP.
Vandaag is deze last opgelopen
tot 125 % van het BNP. Niettegenstaande de massale inleveringen van de bevolking onder het
rooms-blauwe bewind sinds 1981
bleef de overheidsschuld ongenadig stijgen. Het is zelfs zo erg
geworden dat de staat nu zelf
geld moet gaan lenen om zijn
intresten te betalen! Dit geld moet
van de belastingsgelden van de
burgers komen. De problemen
worden steeds groter en worden
naar de toekomst verwezen. Een
derde van de staatsinkomsten
gaan m 1988 naar het betalen van
intrestlasten.
De officiële cijfers van de
staatsschuld worden dan nog opgesmukt door de onhebbelijke gewoonte van onze bewindvoerders
om schulden te debudgetteren.
Dit wil zeggen dat de last ervan
niet in de begroting terug te vinden is. Het gaat over meer dan
250 miljard fr.
Het Rekenhof is hierover zeer
scherp in het recent gepubliceerde jaarverslag en zeg onomwonden: ,,Debudgettering maakt een
inbreuk op de kontrolemogelijkheden van het parlement omdat
hierdoor de staatsuitgaven aan
de klassieke kontrole worden onttrokken. Zij leidt tot een onjuiste
voorstelling van de begrotingsmassa en het te financieren saldo".

De enige weg om de nefaste
effekten van de zelfvoedende intrestlasten te stoppen is het terugdringen van het jaarlijks overheidstekort tot minder dan 4 %
van het BNP, m.a.w. beneden het
groeiritme van het BNP. Met de
huidige 8-9 % van het BNP blijven
we ver van dit doel verwijderd.
Ook hier kan enkel verregaand
zelfbestuur de redding brengen,
teneinde de nutteloze overheidsbestellingen, kompensaties en
transferten te stoppen. Het gaat
hierbij over onze toekomstige welvaart en welzijn.

Voeren boven?
Voor de Waalse GVP wordt
Voeren het eerste dossier op de
onderhandelingstafel. Elke formateuur die er niet in slaagt het
Voerdossier te regelen is een kort
leven beschoren. Happart wordt
in Wallonië als vrijheidsheld ten
tonele gevoerd en misschien lukt
men er wel in een regering te
vormen zonder regeling van de
zaak Voeren. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen
van
1988, dus binnen 10 maanden,
komt de kat terug op de koord.
Hier geldt nogmaals de stelling
dat, wie éénmaal toegeeft aan
chantage, steeds de verliezer is.
En de GVP heeft al toegegeven. Het zogenaamde ,,dubbelbesluit" dat voor de PSG nog
onaanvaardbaar was, hield reeds
grove toegevingen in vanwege
GVP en PVV: taaiamnestie voor
alle huidige schepenen in Voeren
en de randgemeenten, wat nederlandsonkundigen toelaat hun
ambt binnenskamers uit te oefenen; onderzoek van taalkennis
van burgemeesters in Vlaamse
gemeenten door een nederlandstalige én franstalige auditeur...
Alles is destijds begonnen met
het fameuze benoemingsbesluit,
ondertekend door Martens, daarna was er de groteske overheveling van Voeren naar Brabant en
later het negeren van de uitspraken van de hoogste rechtskolleges.
De oplossing is nochtans eenvoudig: de wetten en arresten
toepassen. Maar Martens VII verdwijnt, terwijl Happart VII blijft en
zijn status behoudt!
Vlaanderen en de Vlaamse politici mogen geen enkele toegeving doen inzake Voeren, want
dan komt er morgen zeker een
nieuw offensief in de faciliteitengemeenten rond Brussel 'en de
taalgrens.
Vlaanderen moet dan ook zondag duidelijk NEEN zeggen tegen
Martens en NU kiezen voor de
VU. Voor een kordate aanpak!
André Geens

Wie nu k)steloos
pensioenspaart,kan straks
een kurk méér laten knallen.
Privest
Het pensioenspaarfonids van de KreiJicibank.

Beter bij de bank van hier ^

m
vervolgen vandaag onze bijW IJdrage
in antwoord op een brief

EG publiceert kleine milieucode

over weeuwenteelten

10 geboden voor
een aangenaam leven

De Europese Gemeenschap heeft zich blijkbaar
voorgenomen voor de bescherming van het leefmilieu een en ander te verwezenlijken. Het lopende
Jaar van het Leefmilieu mag — alhoewel het geen
overdonderend sukses is — daarvan als voorbeeld
genomen worden, maar ook en vooral de sterke milieurichtlijnen geven daar blijk van. Onlangs pakte de
EG met een brochure uit waarin de Tien Geboden
voor een Aangenaam Leven worden uitgestald.
^AT de Gemeenschap daarbij op een breed publiek
mikt mag blijken uit de
voorzichtigheid waarmee de „geboden" worden aangebracht

Water
Eerste gebod bescherm het
water, wat wil zeggen geen afval
m waterlopen gooien en met zijn
afgewerkte motorolie m de vrije
natuur deponeren De brochure
herinnert eraan dat water een
kostbaar vocht is Elke bewoner
van de Europese Gemeenschap
gebruikt gemmiddeld 300 liter
water per dag
Tweede gebod- beperk de geluidshinder Zorg ervoor dat de
slecht funktionerende uitlaat van
auto of motor met te veel lawaai
maakt
Derde gebod respekteer de
fauna, dat wil zegge vermijdt het
onnodig doden van in het wild levende dieren
Vierde gebod- bescherm de
flora, met andere woorden pluk
geen zeldzame bloemen en
planten
Vijfde gebod- speel met met
vuur, of anders gezegd, ga met

midden in het bos vuurtjes stoken
om te barbecueèn, gebruik er
ook geen gastoestellen en wees
heel voorzichtig met brandende
sigaretten en sigaren Hierdoor
gaan jaarlijks zo'n 250.000 hektare bos in vlammen op en het
duurt minstens 30 jaar om die
schade weer te herstellen.
Zesde gebod' gebruik vuilnisbakken en gooi papier, konservenblikken en ander afval niet zomaar in de vrije natuur.
Zevende gebod- laat de motor
van uw wagen afstellen en let
daarbij vooral op de uitlaat Bedenk daarbij dat 90 % van de
kooloxyde die m de atmosfeer terecht komt afkomstig is van motorrijtuigen.

Poep
Achtste gebod: laat de centrale
verwarming jaarlijks kontroleren
Niet alleen voorkomt men zodoende luchtvervuiling maar ook
scheelt het nog in de brandstofrekening
Negende gebod leer uw hond
goede manieren Laat hem/haar
met zijn behoeften op de trottoirs
doen
Tiende gebod • spaar de aarde.

wat wil zeggen gebruik in uw
tuintje met te veel kunstmest en
insekten- en onkruiddodende middeltjes
De brochure wordt verspreid op

Wanneer wij eender welk gewas
willen zaaien in weeuwenteelt is het
meer dan nodig om acht te slaan op
de waterhuishouding van de bodem
Dit geldt trouwens voor alle te overwinteren groene gewassen, aardbeien inbegrepen
WIJ willen er tevens voor waarschuwen dat heel wat van deze teelten
eerder kunnen ,,verdwijnen" onder
de onkruiden dan ons hef is Soms
kunnen wij het redden door in
oktober-november tussen de rijen wat
kompost te strooien en daarboven
wat witloofblad en zelfs gazonmaaisel

enkele miljoenen eksemplaren in
samenwerking met 50 000 spaarbanken Of het daarbij om geld
sparen gaat of om milieu-sparen
wordt er met bij verteld.

Binda Colebrook

Tuinieren
in de Winter
Wij hadden vroeger nooit van haar gehoord,
noch gelezen, maar in 1982 stuurde ze ons een
boekje, een zeer goedkope uitgave, met als titel
„ Winter Gardening in the Maritime Northwest".
Ze vroeg ons dit zo kritisch mogelijk te lezen en
haar dan onze liefst zo scherp mogelijke opmerkingen te sturen...
IJ zouden haar dan enkele weken later een
bundei opmerkingen
en suggesties, 12 bladzijden
groot en gesteld m ons beste
huis-, tuin- en keuken-Engel
WIJ hoorden niets meer van
haar, tot ze ons in 1985 een
mooi verzorgd boek toestuurde, met dezelfde hoofding,
maar intussen fel uitgebreid
Binnenin een mooie dankbrief
aan ,,Dear Rick for you long
and very helpful letter"

W

eerste wmterbloemkolen worden toegestuurd.
Om even bij dit ene en
laatste voorbeeld te blijven, is
het typisch dat de winterbloemkoof daar aanzien wordt als
,,very hardy", wat hier bij ons
zeker met het geval is Naast
de Walcherse en de Armado —
typen die wij hier telen — hebben zt) daar nog hun eigen typisch ras, dat Inca wordt genoemd
Rik Dedapper

Bretanje
Opvallend bij dit wel uitzonderlijk goed verzorgd boek was
het feit dat het klimaat daar tn
het NW van de USA toch nog
zachter is dan zelfs hier bij ons
aan de kust Wij zouden dit
meer kunnen vergelijken met
het klimaat van Bretanje, van
waaruit ons in de lente de

— Winter Gardening in fhe Maritime North West, Binda Cotebrook. (Cool Season Crops for
the Year-Round Gardener). iWaritime Publications. P.O. Box 527
Everson W.A. 98247 USA 206966-5805, 163 biz.

Indien wij bepaalde teelten op die
manier willen bedrijven moeten wij er
van uitgaan dat hetz/n moet hebben
WIJ weten bv dat pastinaak voldoende winterhard is, maar wanneer
wi] bv in maart gaan zaaien is dit gewas m oktober reeds te grof om nog
verder de ganse winter van te
oogsten Wel is het zaaien in september te proberen voor oogst in lente en
vroegzomer
Vroeger zaaide men in per 24 november de St -Katharina-erwt, vooral
dan bij onze Zuiderburen Ze worden
echter beter voorgezaaid onder glas
in de maanden januari en februari om
dan per einde maart uit te planten
Ook dan moet men er rekening
mee houden dat de bloei en zelfs de
peulen in april-mei nog kunnen bevriezen

Uit de praktijk
kunnen onderwnden
W IJdathebben
laat gezaaide veldsla na
de winter al te gauw aanleg krijgt om
te gaan bloeien, waardoor ze onaangenaam bitter kan worden
BIJ uitzaai in januari hadden wi] betere resultaten, hoewel dit met blijft
duren
Weeuwenselder buiten ovenwinteren, mits beschutting gaat best Toch
krijgt die meestal na de winter te weinig kans om echt weelderig uit te
groeien Onder glas gaat dit veel beter, hoewel ook daar grenzen zijn
Typisch IS wel de in augustus geaaide weeuwenselder, die in oktobernovember vrij dicht wordt uitgeplant
na tomaat onder glas
Dit IS intussen overbodig geworden
door de bouw van honderden ha verwarmd gles
Teelten zonder risiko zijn spinazie
en kervel, ook nog de doorlevende
tuinkers, te zaaien per einde augustus
Dit geldt ook voor peterselie, maar
dan te zaaien midden augustus en
liefst toch maar wat te beschutten
In het westen van het land kan men
de Brugse wortelen in november
zaaien Beter is dit te doen m januari
en toe dekken met flodderplastiek
Verwacht met teveel van deze teeltvorm, soms boeiend maar meestal
achterhaald Dan zijn er immers nog
vorst, regens, en de onkruiden
Rik Dedapper
10 DECEMBER 1987

w&

8

Van dag
tot dag
Zaterdag 12 dec.
7 BRT 1 - 16 00
Schatteneiland, film
: i BRT 1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT 1 - 18 05
Plons, voor de allerkleinsten
" BRT 1 - 18 10
Speel op sport, fietscross
Z BRT 1 - 19 05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
Z BRT 1 - 20 20
Wraak, TV-film
C BRT 1 - 21 55
Terloops, aparte kijk op aktualiteit
Z BRT 1 - 22 40
Sport op zaterdag
Z BRT 1 - 23 10
De vereffenaar, serie
Z BRT2 - 20 20
Diamonds Awards Festival, optreden van belangrijkste popartiesten
Z BRT2 - 22 40
Biljarten, wereldbeker drieband Valkenburg
Z Ned 1 - 15 00
De Carsons, serie
Z Ned 1 - 15 50
Winnie de Poeh, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 16 15
De moddermonsters, serie
Z Ned 1 • 16 35
De stuntels, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 16 40
Kids, jeugdserie
Z Ned 1 - 18 35
Ferdy de mier, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 00
The Cosby show;, serie
Z Ned 1 - 23 27
St.-Elsewhere, sene
Z Ned 2 - 23 40
Fatale termijn, TV-tfiriller

Zondag 13 dec.
Z BRT 1 - 14 50
De bende van hiernaast, Ned
jeugdfilm
Z BRT 1 - 16 45
Wij, heren van Zichem; sene
D BRT 1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT1 - 18 05
Carlos en co, voor kinderen
ü BRT 1 - 18 35
De schat in de woestijn, dok
Z BRT 1 - 19 45
Verklezingsshow
Z BRT2 - 15 00
Stadion, 3 uur sport
Z BRT2 - 18 00
Verkiezingsprogramma, gedeeltelijke uitslagen
Z BRT2 - 20 05
Het
Philadelphia
experiment,
SF-film
C BRT2 - 22 35
Filmspot, achtergrondinfo bij filmaktualiteit
Z Ned 1 - 16 00
De baas in huis?, serie
C Ned 1 - 17 35
De kunst ligt op straat, dok_^
10 DECEMBER

Alain Delon gaat in bezet Parijs op zoek naar een mogelijke dubbelganger in ,,Mr Klem" Vrijdag 18 dec. op BRT 1, om 20u.55.

Z Ned 1 - 18 10
Zoobilee Zoo, verhaaltjes
Z Ned 1 - 18 32
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 19 05
De vliegende dokters, sene
Z Ned 1 - 19 50
Zeg 'ns aaa, sene
Z Ned 1 - 21 15
Sonja op zondag, praatshow
Z Ned 1 - 22 35
Cagney & Lacey, sene
Z Ned 2 - 18 45
NIsse en de vliegende kluizenaar,
poppenfilmserie
Z Ned 2 - 20 10
De Garry Shandling show, komische reeks
Z Ned 2 - 21 51
Pans Texas, film

Maandag 14 dec.
Z BRT 1 - 7 00
Parlementsverkiezingen, Teletekst
Z BRT 1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
C BRT 1 - 18 05
Plons, voor de allerkleinsten
C BRT 1 - 18 10
Avonturenbaai, serie
C BRT 1 - 18 40
Merlina, kinderserie
Z BRT 1 - 20 10
Oscar, Britse sene
C BRT 1 - 21 05
Labyrint: wij leven op een lijn, dok
Z BRT 1 - 21 55
Terugblik, Hugo Raspoet
Z BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
D BRT 2 - 20 15
Extra konfrontatie, politiek debat
Z BRT 2 - 21 00
Extra time, sportmagazine
Z BRT 2 - 21 30
Lucifer, TV-spel
Z Ned 1 - 17 00
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17 46
Foofur, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 00
Toppop, popprogramma

Dinsdag 15 dec.
Z BRT 1 - 1 8 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT 1 - 18 05
Plons, voor de allerkleinsten

D BRT1 - 18 10
Sprookjesteater, De reus van
Brussel
Z BRT1 - 18 25
Europese volksverhalen. De gouden VIS
Z BRT 1 - 18 35
De kruisboog, serie
Z BRT 1 - 20 20
I.Q., kwis
" BRT 1 - 20 50
Smja Mosa, sene
BRT 1

21 45

De Vlaams-Nationale
OmroepstichtJng
BRT 2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 15
Allemaal beestjes, natuurmagazine
^ BRT 2 - 20 50
Argus, praatprogramma
Z Ned 1 - 15 50
Het erfgoed Guldenburg, sene
Z Ned 1 - 16 35
De Bananasplitshow, verborgen
camera
Z Ned 1 - 17 46
Tros popformule, muziek
Z Ned 1 - 19 00
Familie Oudenrijn, Ned, sene
Z Ned 1 - 22 40
Onze Ouwe, serie
Z Ned 2 - 19 12
Een gat in de grens, serie

Woensd. 16 dec.
D BRT 1 - 16 00
Nils Holgersson, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 16 25
Verhalen en legenden, sene
Z BRT 1 - 17 15
De avonturen van Teddy Ruxpin,
tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT 1 - 18 05
Mareka en haar Yaya, sene
Z BRT 1 - 18 35
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
Z BRT 1 - 20 40
Anatol, TV-film
Z BRT 1 - 21 40
Eiland, kunstmagazine
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 15
De stilte, film

" BRT 2 - 21 25
Koncert, de wonderbare mandarijn
Z BRT 2 - 22 20
Sport Extra, sportmagaziae
Z Ned 1 - 15 30
Seabert, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 15 45
De grote meneer Kaktus show, kinderprogramma
Z Ned 1 - 16 15
Crossbow, serie
Z Ned 1 - 16 40
Dynasty, sene
Z Ned 1 - 18 08
Family Ties, komische reeks
Z Ned 1 - 19 00
Pompy de Robodoll, jeugdprogramma
~ Ned 1 - 19 05
Countdown, popmuziek
Z Ned 1 - 20 33
JVliami Vice, sene
Z Ned 1 - 22 50
Gemene verhalen, serie
Z Ned 2 - 20 20
Avondvoorstelling: de Rivalen, komedie

Een film
per dag
Zaterdag 12 dec.
Treasure Island
Amerik avonturenfilm uit 1934 De
kleine Jim Hawkins heeft van kapitein
Flint een kaart gekregen waarop een
verborgen schat is aangeduid Na de
dood van Plint trekt Jim op schattenjacht (BRT 1, om 16u.)

Zondag 13 dec.
The Philadelphia Experiment
In 1943 staat professor Longstreet
aan het hoofd van een geheim wetenschappelijk projekt, dat erin bestaat
Amerikaanse oorlogsschepen onzichtbaar te maken voor vijandelijke
radarschermen Amerik SF-film uit
1984 met Nancy Allen en Michael
Pare (TV 2, om 20u.05)

Donderd. 17 dec. l\/laandag 14 dec.
Z BRT1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT 1 - 18 05
Plons, voor de allerkleinsten
Z BRT 1 - 18 10
Fame, sene
^ BRT 1 - 20 20
Hoger-Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 21 05
Panorama, aktualiteiten
" BRT 1 - 21 55
Chateauvallon, serie
Z BRT2 - 19 15
Zonen en dochters, serie
Z BRT 2 - 2015
Het terras, film
Z BRT2 - 22 55
Als een wereld zo groot, waar uw
vlag staat geplant, serie
Z Ned 1 - 16 00
Daktari, sene
Z Ned 1 - 19 00
Nathalie, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 20 38
Bobby en Sarah, TV-film

Vrijdag 18 dec.
Z BRT 1 - 18 00
Tik Tak, voor de allerkleinsten
Z BRT1 - 18 05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 18 30
Bingo!, hitparade
Z BRT 1 - 20 20
Premiere, filmnieuws
Z BRT 1 - 20 55
Mr. Klein, film
Z BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19 25
Oshin, sene
n BRT2 - 20 25
Extra time, sportmagazine
Z BRT2 - 22 15
Parlando... ma non troppo, Fred
Brouwers praat met Jeanne Brabants
Z Ned 1 • 14 40
Licht op de piazza, film
Z Ned 1 - 18 16
Kro's tekenfilmfestival
Z Ned 1 - 19 00
Kro's comedy hour
Z Ned 1 - 21 45
Twee banen op een kussen, sene
Z Ned 1 - 23 22
In 't holst van de nacht, sene
Z Ned 2 - 20 50
Under siege, TV-thnlIer

Tendre Poulet
Franse film van de Broca uit 1977
met o a Annie Girardot en Philippe
Noiret Een vrouwelijke politiekommissaris botst bij een verkeersongeval tegen een oude schoolvriend Dat
wordt de start van een vreemde
maar doeltreffende samenwerking
(TF1,om20u.30)

Dinsdag 15 dec.
The Lords of Discipline
Aan de Militaire School van Carolina heerst een ijzeren tucht Door het
toelaten van zwarte kadetten wordt
het gezag van de direktie ondermijnd Amenk film uit 1983 met o a
David Keith en Robert Prosky (BBC
1, om 22U.30)

Woensd. 16 dec.
Tystnaden
Film van Ingmar Bergman uit 1963
met o a Ingrid Thulin en Gunnel
Lmdblom Ester, haar zus Anna en de
10-jange Johan onderbreken hun
thuisreis naar Zweden en legeren in
een land waarvan zij de taal met kennen De spanning tussen de twee
zussen is te snijden
(TV 2, om
20U.15)

Donderd. 17 dec.
La Terrazza
Ital-Franse film van Ettore.Scola
uit 1979 met o a Marcello Mastroianni en Ugo Tognazzi Op een Romeins terras komen geregeld vrienden samen Zij maken allen een
moeilijke periode door, omdat zij beseffen dat ZIJ met trouw bleven aan
hun principes van weleer (TV 2, om
20U.15)

Vrijdag 18 dec.
Mr. Klein
Frans-ltal film uit 1976 met o a
Alain Delon en Jeanne Moreau In het
bezette Parijs leeft Robert Klem als
kunsthandelaar Door een toeval
maakt hij kennis met'leden van de
Joodse gemeenschap Voor hem
gaat een vreemde wereld open
(BRT 1, om 20U.55)

,,Dat doet dat gij ook
kandidaat zijt? Enfin,
dat heb ik tocli gehoord."
Er viel een stilte in de
gelagzaal die tussen
klaarte en donker op
klanten lag te wachten.
Roza, de bazin van 't
^ ^ ^ « ^ _
Oud
Gemeentehuis,
^ ^ S ^ ^ l
ging door met glazen
^ ^ J ^ ^ *
spoelen. De man die te^ ^ B ^ ^ ^
gen de tapkast leunde
• ^ ^ ^ kon nu niet langer
^^
^
meer zwijgen.
^ ^ ^ F
„Ja, Roza dat hebt
ge dan goed gehoord,
't Is waar. Ik sta op de
lijst en dan nog wel als lijstduwer."
,,En" — wou Roza nog weten — „Is
het voor de Kamers of voor 't Goevernement?"
De Kandidaat viel beslist in.
„ l'oor de provincie. Ik ken daar tamelijk veel volk en mijn vader heeft daar nog
gewerkt. Dat is een stevige uitvalsbasis,
heeft de voorzitter van ons arrondissement gezegd."
Toen Roza ophield met glazen spoelen
ging ze wat dieper in op die lijstduwersplaats.

J.

Q^
WiKville
met /^ z'n

Het hart van een grootstad is moeilijk te peilen. Zij
heeft er doorgaans meerdere. Daarom kunnen we
genoegzaam zeggen dat het Paleis voor Schone
Kunsten (een schepping van Victor Horta uit de periode 1921-1928), tussen het Park en het Centraal Station, in het hartje van Brussel ligt. Deze kunsttempel
ontplooit een veelzijdige aktiviteit en toen we enkele
weken geleden in dit blad advertenties lazen over
het tijdschrift van het PSK, was het dan ook normaal
dat de titel ervan simpel en veelzeggend ,,Kunst &
Cultuur" luidt.

UNST & KULTUUR, of
K&C, is gegroeid uit de
uitvoerige kalender die
het PSK over zijn vele en sterk
uiteenlopende
programmaties
publiceert. De uitgave werd alras
,,Maar op die laatste plaats kun je toch een breedschalig en vrij prestiniet verkozen geraken ? Moest ik van u gieus kultuurmagazine, waarvan
geweest zijn ik had de eerste plaats
de PSK-kalender uiteindelijk tot
opgeëist."
een weliswaar niet gering onderDe Kandidaat voelde zich een beetje
deel herleid werd. In september
gepakt en ging in de verdediging.
van dit jaar werd het tijdschrift uit,, Maar Roza, gij hebt een misdacht van gebouwd tot een maandblad,
die laatste plaats. Dat is een ereplaats.
kreeg meteen een grondige faceMoest gij weten hoeveel kandidaten diep
lift mee en een nieuwe redaktiein hun portemonee tasten om daar te
struktuur. Het blad telt 48 bladzijmogen staan. En daarbij, als het wat
meezit met de stemmen spring ik over de den en het omslag van de jongste
anderen over."
4 nummers was telkens een
opmerkelijke
kunstreproduktie
Roza keek verrast op. ,,Een ere(Schiele, Rainer, Khnopff, Rops).
plaats?"
Dit geeft wel de indruk dat in K&C
„Toch, toch", verweerde de Kandidaat zich. ,,De voorzitter van ons arron- de nadruk zou liggen op de plastidissement heeft bij het uitdelen van de sche kunsten. Dit is slechts ten
plaatsen gezegd dat die ereplaats mij
dele waar. Ook muziek, ballet en
toekwam. Hij wees daarbij op mijn jaren- teater, fotografie en film, literalange inzet voor de gepensioneerden en
tuur, filosofie en toegepaste
de vakantiekolonies voor de kinderen
van de Ziekenkas. Dat is nu 25 jaar dat ik kunsten krijgen ruimschoots hun
mij inzet en daar kan niemand aan voor- deel.
bij. Daarom hebben ze mij die ereplaats
aangeboden."

K

De Kandidaat

Het PSK is een traditioneel Belgisch instelling, waarin evenwel
de beide kultuurgemeenschappen volwaardig en ten dele autonoom aan hun trekken komen.
Evenwaardig naast Kunst & Cultuur bestaat dan ook de Franstalige tegenhanger ,,Art & Cult u r e " . Beide magazines varen
echter een eigen koers. Voor de
Nederlandstalige uitgave bestaat
de kernredaktie uit hoofdredakteur Frans Boenders, eindredakteur Bernard Dewulf en koördinator-redakteur Nic van Bruggen
Voor de samenstelling van K&C
doen zij beroep op een ruime
schare per kunstdiscipline geselekteerde medewerkers.
Een los nummer van Kunst &
Cultuur kost 120 frank. Het tijdschrift is verkrijgbaar in de betere
dagblad- en boekhandels. Een
jaarabonnement kost 1.100 fr.
(880 voor studenten). Een proefnummer aanvragen bij: K&C, Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10 te 1000 Brussel.

Roza was onder de indruk van deze
argumentatie.
„Ik weet dat gij het goed kunt uitleggen maar op de lijst staan is vooral
stemmen halen en dat is een ander paar
mouwen."
IVIaar ook daar had de Kandidaat reeds
aan gedacht.
,,Natuurlijk is dat het punt waar alles
om draait, maar daar heb ik een kampanjeleider voor ingehuurd. Die is verantHet prachtige gedicht,,Moeder" van Willem Elswoordelijk voor de public-relations."
schot
is, blijkens de vele tientallen juiste antwoorden,
Roza schrok even: „... de wat?"
erg
gekend.
„De public-relations, Roza. Ge begrijpt
toch dat ik kontakten met het brede
Het wekelijkse boekenpakket werd, na loting, toepubliek moet aanknopen. Mijn PR-man
laat de affiches drukken en verspreiden gewezen aan Edith Vandeweghe uit Poperinge.
en kiest een gadget die bij mijn persoonlijkheid past."
ERKIEZINGEN of niet, wij
't Schrikbewind
„Een gafs/ef ?" De Kandidaat geraakte
gaan door met dit spelwas machtig, hield de kelen dicht.
meer en meer in vuur.
letje. Dit maal houden wij
(...)
„Wel Roza, een gadget is een kleine
het wel bij een op en top Vlaamsattentie die je uitdeelt aan het publiek:
O trots bevel,
lucifers of een stilo of een ballonnetje." nationaal gedicht.
dat In het somber-angstig
Roza kon daar in komen.
De opdracht is relatief eenvouzwijgen viel,
,,Mag ik nu ook eens weten op welke dig : wie schreef onderstaande vergelijk een droppel bloed
lijst gij staat?"
zen en welke titel hoort erbij?
in 't water valt,
De Kandidaat had zijn antwoord reeds
het roerloos-blanke, — slechts één
,,Voor Vlaanderen:
vuur!"
klaar.
droppel, doch
,,lk weet het Roza, de mensen zeggen: Gevonnist en gebonden .
zo vol en zwaar,
steek ze allemaal in één zak want 't zijn stond hij vóór 't grimmig peloton
zo wonderkrachtig,
dat
allemaal dezelfde profiteurs. Maar daar en gaf 't bevel tot eigen,
hij verft het water
heb ik iets op gevonden. Mijn slogan is snellen dood.
heel en al boedrood,
dan ook: Stem slechts voor een goeie!" De schoten knalden.
hij doet het water branden
Roza keek verrast op en zag in twee Zielloos zonk
straks als bloed.
het lichaam in de touwen.
vermoeide ogen.
U hebt tijd tot maandag 21 de, ,Zal ik de Kandidaat toch maar een tas Geen rouw/klacht steeg toen óp
cember om uw antwoord op de
straffe koffie zetten. Met een jeneverke uit stad en dorp.
bus te doen: WIJ,
,,Meespelen
in?"
Er ging geen murmureren
(203)", Barrikadenplein
12, 1000
En de Kandidaat antwoordde:
door de rijen
Brussel.
„Met een dubbel-jeneverke in, Roza!" van d'onverbolgde, de nog vrije
vrienden en wapenmakers.
Veel geluk.

c/N^3

V

Toen Paul Snoeck nog leefde, gingen wij steevast
tweemaal per jaar naar Olympia. Hij als supporter
van Club en Cercle, ik als Beerschot-bezoeker. Een
apart genoegen was dan altijd op het Brugse Zand
'n gedroogde wijting te kopen, en die dan tijdens de
wedstrijd van de graat te trekken en dorstverwekkend op te peuzelen. Wie soms aan de Vlaamse kust
vertoeft, heeft beslist ook al eens deze versnapering
(?) gegeten of er misschien argwanend tegenaan gekeken. Dat laatste ten onrechte dan. Gedroogde wijting (of schol) is lekker en gezond, maar je moet 'm
lusten.
N je hoeft er niet per se
voor naar West-Vlaanderen, want de vis kan je
gemakkelijk zelf drogen. Hij is het
hele jaar door te verkrijgen en
prijslief. wijting (merlan) is een
wat op een schelvis lijkende zoutwatervis, maar,iets kleiner, met
een spitsere kop en iets lichter
gekleurd, met zilverglans op de
rug en zilverwitte zijden. Het
vlees IS ook glaziger en minder
fijn. Wijting kan heerlijk gebakken worden, maar is pas in gedroogde vorm een echte specialiteit.
Het drogen begint erg nat. Kop
en
ingewanden
verwijderen,
maar de vinnen eraan laten. Dan
flink spoelen en laten uitdruipen.
Ondertussen heb je de pekel al
klaargemaakt. Heel simpel, maar
wel met de truuk van de patat. Dit
heb je nodig: een kom water,
zout (zeezout als het kan)... en
een ardappel die als zoutmeter
moet funktioneren. Gooi hem gewoon in het water en vanzelfsprekend zinkt hij. Voeg nu al doorroerend flink wat zout aan het water toe, tot de aardappel komt bovendrijven. Op dat ogenblik is de
pekel aan zout verzadigd en mag
de aardappel weggenomen worden.

De schoongemaakte vissen leg
je in een kom... en vergeet ze
maar, zowat tweemaal kleine wijzer rond, zowat een heel etmaal
dus. Wel de pekel er eerst opgieten. Daarna die pekel er weer afgieten en de vissen in een zeef
grondig laten uitlekken. Dan
neem je een touwtje en leg daar
lusjes in. In zo'n lus wordt de vis
met de staart naar boven te drogen gehangen, liefst op een
plaats waar ook de wind zijn
zegje heeft. Hoelang? Dat hangt
van jezelf af.
Sommige mensen geven de
voorkeur aan kurkdroge wijting,
voor anderen mag hij nog iets
zacht zijn. Toch, zeker voor de
(inmiddels verre) zomer, zorg dat
de vliegen ervan wegblijven
Gedroogde wijting, zoals alle
gedroogde vissoorten in onze
lage landen, zijn op hun best met
een tarweboterham en een deugdelijk glas streekbier of droge
witte wijn... een vis moet nu eenmaal kunnen zwemmen.
En, als je i.n onze visserssteden
gedroogde wijting wilt, vraag dan
gerust naar een ,,tot"... dat is
een dialektwoord voor zoen of
kus, altijd prijs dus.
10 DECEMBER 1987
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Een mand jeugdboeken...

Voor jonge prinsen en prinsesjes
De verenigde uitgevers zijn er nooit in gestaagd
een rel<lameslogan te bedenl<en, die blijft liangen.
Het is waarschijnlijl< ool< daarom dat de mensen vaker een bloemetje meenemen en dat melk moet, eerder dan een boek.
Maar te veel bloemen gaan wel eens stinken en teveel melk is ook niet goed, dus ,,van boeken heb je
nooit teveel" was zeer geslaagd qua inhoud, maar
blijkbaar niet goed begrepen. Wat dacht je van ,,Een
huis zonder boeken is inhoudloos" (mag ook leeg
zijn). Dit maar om te zeggen datje met boeken nooit
te vroeg kunt beginnen.
LS je regelmatig dingen
leest over kinder- en
jeugdboeken, zie je de
naann Manta De Sterck soms
meer dan je hef is, steeds voorafgegaan door de afkorting Lic ,
precies of dat haar waarde oordeel sterker maakt Manta zet
echter dat Lic met op haar eigen
boeken Waarom eigenlijk n i e f

A

De jonge prinsen
Misschien omdat de recensente Manta de schrijverij van De
Sterck maar middelmatig v i n d f
Nemen we nu Wat een verjaardag' over Anke die met haar verjaardag naar bed moet, terwijl de
volwassenen nog verder feest
vieren Hoe onredelijk' Maar dat
IS dan ook het enige protest, want
er volgt al kompensatie om haar
braaf zijn, wanneer de knuffelaap
(een geschenk van opa) plots tot
leven komt en wordt het toch nog
dolletjes
Dit boekje vertoont alle feilen
van bravigheid Het is van die
soort dat de fantasie van een kind
een beetje (oh ja, van alles is er
een beetje m dit boekje') doodt
De jonge prinsen van Guus
Kuijper (met die heerlijke illustraties van Mance Post) gaat over

Diedenk Rarekiek en Jonathan
Kip Een leeft bij tante Petronella,
een dikke en ongezellige vrouw,
die steeds maar op hem loopt te
hakken en haar dweil als werpwapen gebruikt Twee woont bij
oom Stan, die voortdurend jankt
en er lol m schept Diedenk zijn
arm om te draaien Ze ontsnappen naar een land waar koning
Sharp de wrede plak zwaait —
nadat hij tien jaar daarvoor het
echte koningspaar aan de dijk
heeft gezet — hierbij geholpen
door generaal Pardon en kardinaal Punt Waarom zouden ze
ook met meteen de kinderen van
het
verbannen
koningspaar
worden "^
Weer een knotsgek verhaal,
misschien niet zo sterk al die andere Guus Kuijper boeken zoals
daar zijn Een gat in de grens (op
dit ogenblik op de televisie), Hoe
Mieke Mom haar maffe moeder
vindt en Op je kop in de pruHebak, allemaal boeken waarin het
belang van de fantasie erg wordt
benadrukt Vanaf negen jaar te
lezen

ijn geheime opa
Van de gevierde Christine
Nostlinger (als men lang genoeg

••••••••rrr

bezig blijft, wordt men ooit wel
eens gevierd) verscheen Mijn geheime opa en dat gaat over de
oorlog en hoe een kind daartegen
aankijkt Kleindochter hangt aan
de lippen van haar vertellende
grootvader, die het over de oorlog heeft, met veel wijsheid en
fantasie (in zoverre dat dat onderwerp het toelaat), maar zeer dikwijls ook verrassend ontroerend
Opa blijkt joden e a vervolgde
mensen te hebben geholpen In
dit verband willen wij toch opmerken, zonder aan de waarde van
dit boek te tornen, dat de jongste
tijd nogal wat boeken in die richting verschijnen in Duitsland Je
gaat je op de duur afvragen of er
nog wel genoeg mensen waren

• • • • • • •

E schreven 1977 en Bernard
en Bianca, beter gekend
als De Reddertjes, speelden een hoofdrol in de gelijknamige
tilm van de Walt Disney Productions
Nu WIJ er tien jaar later opnieuw mee
worden gekonfronteerd, stellen we
vast dat de toverfabriek toch uitstekend werk heeft gedaan en blijft
doen, al waart enkel de geest van de
meester himself nog door de studios
Dit IS een van die professioneel gemaakte tekenfilms, die de konkurrentie nagelbijtend naar huis stuurt

W

tot plots uit de hemel de havik valt om
zijn prooi te halen En dat is wat Salvatore Giulano (Lambert) eigenlijk
was, een valk die af en toe zijn klauwen laat voelen om zich te voeden, of
in het geval van Salvatore, zijn arme
medemensen eten probeert te geven
Als hij op een dag een voedsel-

tempo geven hiervan geen cent aan
de armen, terwijl Salvatore dit als zijn
eerste taak beschouwt Hij begint er
zelfs van te dromen, nadat steeds
meer mensen zeggen en kranten
schrijven dat hij een vrijheidsheld is,
dat hij leider kan worden van een beweging die Sicilie los van Italië
maakt, om zich dan te laten inlijven
als de 49ste Amenkaanse Staat

Zijn romantische liefde voor Giovanna Ferra (de mooie Giulia Boschi),
de zus van de politieke leider van de
opstand tegen het kapitaal, en zijn
meer aardse passie voor Camilla,
Of dat ook het geval zal zijn voor
Hertogin van Crotone (de erotische
The Sicilian van Michael Cimino en
met Christopher Lambert (voor de transport (enkele zakken graan op Barbara Sukowa) zorgen voor tedere
Fransen nog steeds Christophe en een door een paard getrokken kar) en erotische hoogtepunten, terwijl het
pour les Belges la même chose) is probeert door te krijgen voor arme af en toe aan de oppervlakte komend
een ander paar mouwen Deze film, mensen van zijn dorp, wordt hij te- geweld soms schokt Wanneer op
gebaseerd op de bestseller van Ma- gengehouden door de carabinieri Hij een bepaald ogenblik de opmarcherio ,,De Godvader" Puzo, kreeg een doodt er een en vlucht naar de ber- rende zee van rode vlammen, met de
soundtrack mee van David Mansfield, gen Daar brengt hij al vlug de andere Internationale zingende arbeiders
bendeleiders, Passatempo {Andreas (sters) die hun stemrecht willen uitoedie de prachtige beelen ondersteunt
En dat is tegelijkertijd waarschijnlijk Katsulas) en Terranova (Derrick fenen — tegen de wil van grootgrondweer het met kommerciele aan deze Branche) onder zyn commando Ze bezitters en politieke korruptelingen
140 minuten durende prent (opge- delen de oprbrengsten van hun over- in — wordt neergekogeld, door zijn
past voor de korte versie') Ze is te vallen op in drie gelijke delen Gedu- ,.vrienden" uit de bergen, begrijpt
mooi' Cimino heeft optimaal gebruik rende zeven jaar opereren zi], waarbij men het drama van Sicilie, de Siciliagemaakt van het Siciliaanse land- meer dan 100 politiemannen sneuve- nen en Salvatore Giulano Hier ons
schap, mensen, gebouwen kerk, len en heel wat grootgrondbezitters bloed wanneer ons recht Zijn bloed
stad, natuur, om het verhaal dat hij astronomisch hoge bedragen betalen heeft gevloeid, na verraad Zijn recht
hierin plaatste die toon te geven die om hun vrijlating te verkrijgen na een krijgt hij een beetje met deze film
kidnapping Terranova en Passahij wenste De toon van vredige rust
Willem Sneer

nri
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overgebleven om al die beestigheden uit te halen In ieder geval
een goed te lezen boek als je een
tiener bent.

Gelieimen
van liet Noorden
Op de achterkant van Geheimen van het noorden van John
Flanders staat dat voor velen dit
boek het beste jeugdboek van
deze eeuweling is Ik neem aan
dat het de uitgever is die deze
tekst verzint Waarom slaagt
deze er dan in, bij de persvoorstelling van dit boek — dit
naar aanleiding van de uitreiking
van de John Flanders Prijs aan
Patrick Bernauw — het totaal in
de grond te borend Dit is een
sterk en wreed avonturenverhaal,
dat niet het etiket 10-12 had moeten meekrijgen, maar vanaf 13
kan worden gelezen Trouwens
het beste'' Ik noem maar Geierstein, Spoken op de ruwe heide
en De zilveren kaap naast de verhalen gebundeld in de 3 delen
van Speurders in aktie, die onze

voorkeur wegdragen Maar als je
van avontuur en spanning houdt
staat dit nog mijlenver boven vele
andere schrijfsels van hedendaagse auteurs, die wel eens vergeten wat spanning in te bouwen,
omdat ze te druk bezig zijn met
het verzinnen van problemen
Laagvlieger
— De jonge prinsen, Guus Kuijper.
lil. Mance Post. IJltg. Querido,
Amsterdam, 1986. 112 biz. geb.
380 fr.
— Wat een verjaardag! Marita de
Sterck; ill. Koen Fossey. Uitg. Altiora, Averbode. 1987. 37 bIz. geb.
196 fr.
— Mijn geheime opa. Christine
Nostlinger; ill. Annemie Heymans.
Uitg. Altiora, Averbode, 1987. 120
bIz. geb. 295 fr.
— Geheimen van het noorden,
John Flanders. Uitg. Altiora Averbode, 1987. 144 bIz. pap. 245 fr.

Spring eruit,
win de Lotto-buit.
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Herfstkampioen en miljoenentransfer

Antwerp serveert
straffe koffie
The Great Old blijft straffe koffie serveren. Ongeslagen door de hieenronde van
de nationale kompetitie (wat logisctierwijze uitmondde in de titel van herfstkampioen) en daar bovenop de realisatie van een ,,monstertransfer", de grootste in
de geschiedenis van de klub. Om en bij de veertig miljoen werd er betaald voor
Frans Van Rooij. Gewoon voor de volledigheid: voor twaalf maanden was
Antwerp nagenoeg dood ende begraven. De degradatie naar tweede wenkte, de
organisatie van de klub lag in puin, het stadion was bouwvallig en de prettigste
toekomstverwachtinaen betroffen sportavonden waarop ouderen over het verleden van de klub zouden vertellen...
Het wedervaren en de wederopstanding van Antwerp bewijzen dat in voetbal
alles mogelijk blijft. Gelukkig maar.
VER Georg Kessler hadden we het al eerder. De
„grote architekt" gaat
verder ongestoord zijn gang. Terwijl zijn familie in de Eiffel zaken
drijft, leeft de direkteur van Antwerp in zijn hotelsuite. Hij is van
het type van de bezetenen. Hij wil
altijd presteren. Een trainer voor
een heuse topklub en daarmee
uit.

O

Negatief
Zo'n topklub wil Antwerp dus
eindelijk worden. En dat moet
mogelijk zijn. De klubleiding heeft
zich in de voorbije maanden herhaaldelijk geschrokken. Ze geloofde met dat de vereniging nog

zoveel simpatie en aanhangers
kon rekenen. Jaren van „zeer
bescheiden middelmaat" werkten negatief in op ambitie en verbeelding. De denkpatronen werden inmiddels omgebogen. Antwerp blaakt weer van sportieve
gezondheid en denkt luidop over
de toekomst. Er worden stoute
plannen gemaakt De vernieuwbouw van de Bosuil, toch eens
een nationale voetbaltempel,
staat weer op de dagorde. En dat
het met enkel om woorden gaat
bewees de afwikkeling van de
affaire Frans Van Rooij.

Veertig miljoen
Frans Van Rooij, de van PSV
afkomstige Nederlander, was

voor Antwerp een simbool geworden. Hij verpersoonlijkte de sportieve wedergeboorte. Met hem
zou het elftal vallen of staan.
Uit die situatie heeft PSV munt
geslagen. En niet weinig zoals
inmiddels is gebleken. De Nederlandse topklub had de spelmaker
immers op tijdelijke basis, en zonder optieclausule, uitgeleend. Hij
kon op ieder moment worden teruggeroepen.
En dat moment scheen voor
PSV aangebroken. De klub sukkelde immers met enkele gekwetsten en ondanks ze de nationale
kompetitie aanvoert met het maksimum der punten, beweerde ze
geen enkel risiko te mogen nemen Om Antwerp het mes op de
keel te zetten natuurlijk. Zaken
zijn nu eenmaal zaken. Vandaar
dat de transfersom uiteindelijk tot
veertig miljoen opliep. Antwerp
kon het zichzelf en zijn supporters
met aandoen ,,de motor" van zijn
formule I-wagen midden in de
race te vervangen.
Omtrent de kwaliteiten van Van
ROOIJ toch één bemerking. De
Nederlander is ongetwijfeld een
spelverdeler met grote bedrevenheden maar hij heeft voor zichzelf
bij Antwerp een gedroomd kader
gevonden. Zijn aanleg wordt er
door iedereen aanvaard. Zijn
ploegmaats spelen in funktie van
zijn talenten. Er wordt rondom
hem hard gewerkt om hem toe te
laten negentig minuten lang fns
van geest en oog de ploeg te
sturen.
Bij PSV zou dat anders geweest zijn. Daar aanvaardt men
slechts node de taak van waterdrager, van knecht. Daar is het
iedereen voor zichzelf. Dat weet
Van Rooij ook wel en Frans had
dan ook overschot van gelijk toen
hij met grote gretigheid zijn toekomst voorgoed aan die van Antwerp verbond.

Er is meer
Waarmee we, met een omwegje, wilen zeggen dat Antwerp toch
nog wel wat méér is dan Van
Rooij alleen. Wanneer een ploeg
een half kampioenschap ongeslagen blijft, hoeft men niet aan de
kwaliteit te twijfelen. Trouwens,
wie de samenstelling van het elf-

Frans Van Rooij, de man van 40 miljoen'

(foto Coecke)

II

tal bekijkt, ontdekt meerdere spelers met (ontluikende) persoonlijkheid. Wim De Coninck en zijn
invaller Svilar, Manman, Lehnhoff, Poortvliet, Severeyns, Van
der Linden en zelfs Plovie en Van
Rethy Dat zijn toch stuk voor stuk
jongens met een misschien specifieke maar juist daardoor ook
komplementaire aanleg en daarmee kan men m voetbal nog altijd
ver komen We gaan (nog) met
zover te beweren dat Antwerp
kampioen wordt maar die ,.mogelijkheid" moet nu toch stilaan
overwogen worden. De aanvankelijke verwondering begint méér
en méér plaats te maken voor
bewondering. Bovendien stellen
klub en spelers zich ook ,,mentaal
aggresiever" op. Al etend krijgt
Antwerp honger en de metropool

droomt nu al zo'n twintig jaar van
sportief eerherstel Vandaar dat
het ons voortaan voorzichtiger
lijkt met ,,alles" rekening te houden. Europees voetbal is inmiddels nagenoeg ,,verworven" en
de sluwe en ervaren Kessler zal
het gemoed en de ambitie van
zijn blind op hem vertrouwende
spelers wel met voldoende inzicht
en wijsheid bespelen Zodat we
waarschijnlijk nog met alles hebben gezien en de lezer er rekening moet mee houden dat we het
m de komende maanden op deze
bladzijde nog vaker over Antwerp
zullen hebben Waarom ontkennen dat dit ons niet zal storen?
Het voetbalsukses mag immers
nooit het monopolie worden van
twee of drie steden.
Flandrien

ELC Genk moet nog groeien

Vrouwentennis
minder geliefd?

Manuela Maleeva die winnares werd door de onkans van Helena
Sukova. Het Oostblok-tennis verdeelde de prijzen...
(foto Van Belle)

Het eerste European Ladies Challenge tennistornooi in Genk is geen onverdeeld sukses geworden.
Dit lag overigens in de lijn der verwachtingen. Vrouwentennis was in onze kontreien altijd al minder
geliefd als kijksport en om daarin verandering te
brengen is geduld én volharding nodig.
ERDER moet men ook proberen het tornooi zo sterk
mogelijk te bezetten. In dit
perspektief bekeken was dit eerste tornooi, met nummers 7, 9,
10, 14, 19, 92, 109 en 131 van de
wereldranglijst, met meer maar
ook mets minder dan een verdienstelijke aanzet

V

Bovendien moesten de organisatoren met pech afrekenen: de
kwetsuur die Helena Sukova in de
finale fataal werd legde een scha-

duw over wat de apotheose moest
worden.

Door de knieën
Ondanks de publieke belangstelling verre van overweldigend
mocht genoemd worden, hebben
de organisatoren besloten door te
gaan. Tenminste, indien de sponsors en., de televisie niet afhaken. Maar voor dit laatste bestaat
weinig gevaar. Voor een racket en
een tennisnet gaat ^ans de Reyerslaan door de knieën. Alle sporten zijn gelijk voor de wet maar de
ene is wel wat gelijker dan de
andere... Zeker wanneer het vrouwensporten betreft. Wat voor tennis op dit vlak onmiddellijk kon,
bleek voor andere disciplines altijd onmogelijk Maar we zijn veel
gewoon geworden. Waarmee we
het 2de ELC zijn eventueel sukses zeker met misgunnen.
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Hel PartUbesluur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 7 december j.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...
Het Partijbestuur van de Volksunie
juicht het akkoord toe over de ontmanteling van de middellange afstandsraketten. Dit akkoord moet een eerste
stap zijn naar de verdere nukleaire
ontwapening. Deze overeenkomst,

hoe historisch ook, slaat immers
slechts op 5 % van het kernwapenarsenaal in de wereld.
Anderzijds wordt vandaag een opening gemaakt voor een suksesvolle

dialoog over de stelselmatige vermindering van de konventionele bewapening in Oost en West.
De Volksunie wenst dat ook de
Belgische regering zou getuigen van
deze nieuwe ontwapeningsmentaliteit. Zo zou een eerste positief signaal
de onmiddellijke terugkeer van onze
mijnenvegers uit de Golf moeten zijn.
Bovendien moeten nu konkrete signalen gegeven worden voor een open
dialoog en meer kontakten met de
landen van Oost-Europa.

Enkele rechtzettingen

Onze lijsten voor 13 december
WIJ van vorige week bracht alle VUlljsten voor kamer, senaat en provincie. In deze overvloed zijn er enkele
foutjes geslopen waarvoor wij ons bij
de kandidaten en de arrondissementele t>esturen verontschuldigen.
— Senator Van Ooteghem deelt
ons mee dat zijn voornaam Oswald is
en niet Daniël (lijstduwer — 6de kandidciat — op de senaatslijst Gent-Eekio).
— Op de provincieraadslljst Genk in
het arr. Hasselt wordt de vierde plaats
ingenomen door Simon Janssen uit
Zutendaal (en niet Simonne-Janssens-Van Oppen).
— Op de provinderaadslijst Brugge
wordt de 19de plaats ingenomen door

Rita Despienter uit Gistel (en met
Despleter).
— De kamerlijst van het arr. Antwerpen zat grotendeels fout. Al de VUleden van het arr. kregen ondertussen
een juiste lijst in de bus.
1. Hugo Schiltz, Antwerpen
2. Hugo Coveliers, Aartselaar
3. Herman Lauwers, Brasschaat
4 Clara Govaert, Merksem
5. Dirk Van Putten, Stabroek
6. Jan Menu, Zwijndrecht
7. Sooi Pockele, Essen
8. Jozef Ceulemans, Wommelgem
9. Goedele Schiltz-Vandewalle,
Edegem
10. Remi Verbeeck, Brecht
11. Rudi Hellemans, Lint

12 Kristine Smeets-Verachtert,
Kapellen
13. Maria Dieltiens-Verhaegen,
Wijnegem
14. Manus Sips, Zandhoven
15. Gaston Baekelandt, Antwerpen
16. Jan De Scheerder, Borgerhout
17. Hendnk Boonen, Deurne
18. Anny Lenaerts, Wilrijk
19. Erik Broeckx, Mortsel
20. Enwin Brentjens, Kontich
Opvolgers
1. Joris Roets, Lint
2. Dirk Van Gelder, Berchem
3. Wilfried Schonkeren, Kapellen
4. Joost Gons, Edegem
5 André De Souter, Burcht
6. Fred Entbrouxk, Boechout

VU-steunfonds 13
december
Totaal 5de lijst

6de lijst
V.C, Koekeiare
J.V., Mechelen
VU Assenede
M.G., Maasmechelen
A.V., Zwijndrecht
F.C., Poperinge
E.D.-V., Brussel
Naamloos, Jette
D.G.H
J.H
A.D.B., Duitsland
S.-M., Halen
O.A., Erembodegem
Naamloos, Tervuren
M.G., Geluwe
H.M., Bilzen
W.J., Wilrijk

MEER
PENSIOEN.
MINDER
BELASTINGEN.
FUNI

Meer pensioen.
hun pensioenspaarreMinder belastingen. De gebundelde kracht \ d q 14 financiële instellingen kening hebben. Uw geld
wordt belegd in deelO m die dingen
bewijzen van het ES-Pension Fund, het belegdraait het pensioensparen bij het ESging,sfonds dat door onderstaande financiële
P e n s i o n Fund. Veertien financiële ininstellingen werd opgericht om de wettelijke
stellingen hebben e e n soepel systeem
mogelijkheden van het pensioensparen ten
uitgew^erkt w a a r m e e u m o e i t e l o o s
volle te gebruiken. Specialisten /.orgen ervoor
voor e e n beter pensioen zorgt. En tege- dat uw spaargeld optimaal wordt belegd.
lijk minder belastingen betaalt.
En dat betekent 'n prettig extra pensioen
"op het einde van de nt"
Uw pensioen.spaarrekening opent u bij
Geinteres.seerd.-' Vraag dan informatie
één van de deelnemende instellingen. Wat u
in een kantoor van de deelnemende financiële
op die rekeninjj .spaart, trekt u af van uw netto
instellingen. Graag maken wij werk van uw
belastbaar inkomen. Tot 20.000 frank per
individuele spaarder. Een ge/in kan / o tot
belastingvoordeel voor 1987. En van uw extra
pensioen voor later.
40.(M)0 frank aftrekken, als beide partners

C€Rfl •
^CODEP C^UNISRAR

ANeHYP

SPAARKREDIET

MAURETUS
SPAARBANK

AICHEDWA\BCE

^|_
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PETERCAM

1.493.668 fr.

3.000 fr.
2.000 fr.
1.500 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr.
200 fr.
500 fr.
500 fr.
5.000 fr.
3.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.

R.T., Oudenburg
W.G., Beersel
R.J., Beersel

500 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.

E.T., Schaarbeek
A.L., Berchem

500 fr.
500 fr.

C, Galmaarden
C.G., Waasmunster
V.T., Oostennde
Naamloos, Beselare
C.G., Waasmunster
L.S., Brussel
A.P., Essene
M.V.W., Maarkedal
V.J., Kortemark
E.V., Wevelgem
W.G., Kapelle o/d Bos
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Naamloos, Zellik

Totaal 6de lijst

Algemeen totaal

500 fr.
500 fr.
500 fr.
200 fr.
100 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr
1.000 fr.
500 fr.
500 fr.
93.100 fr.
32.200 fr.
38.950 fr.
34.700 fr.
39.200 fr.
1.000 fr.

275.150 fr.

1.768.818 fr.

Vïl-vertöeziii0$fofids 43S-0271521-<Jt
Sarrikadenprelrt 12 - 1 0 0 0 Bmr

VU op TV
Het VNOS-programma van
dinsdag 15 december, 2 dagen
na de verkiezingsdag, loopt om
21.30 uur op BRT 1 en bevat
volgende onderwerken:
— verkiezingsnieuws en dito
kommentaar;
— ,,Met Annemie op pad": een
reportage over een kandidaat op
een strijdplaats;
— ,,Wees paraat, Herman":
een portret van Herman Lauwers,
oud-Verbondskommissaris van
Scouts en Gidsen, die naar de
politiek overstapte;
— een gesprek met VU-voorzltter Jaak Gabriels.
Niet vergeten: dinsdag 15 december om 21U.30 op BRT 1.
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St-Baafs-Vijve, Oostrozebeke

Vlaamsgezinden hebben in het verleden ongetwijfeld steeds het werk
van de Vlaamse schrijver Andre De
medts weten te waarderen Als geen
een schreef Andre Demedts van en
voor zijn volk
In Sint-Baafs-Vijve — geboortedorp van de Vlaamse schrijver — en in
het nabunge Oostrozebeke staan
twee kandidaten paraat om voor de
Volksunie een tweede zetel in de
provincieraad te bevechten (distnkt
Tielt)

rozebeke winnaar van diverse literaire prijzen (w o de Poezieprijs op de
Antwerpse Boekenbeurs en de Ave
nuepnjs Amsterdam) en regelmatig
boeken rescenceert voor het weekblad WIJ kreeg als jongere de strijd
plaats
Romain Witdouck (5de plaats provincie),,een Vlaamse bard, konservator van fiet Andre Demedts-huis te StBaafs-Vijve en verantwoordelijke uitgever van , Handen ', het enige
Vlaamse literaire tijdschrift dat uit een

voltallige vrouwelijke redaktie bestaat,
en geleid wordt door de Vlaamse
dichteres Gabrielle Demedts, komt
voor de eerste keer op de VU-lijst
Om het met de titel van het mees
terwerk van Andre Demedts te zeggen ZIJ doen het ,,voor de eer van ons
volk'
Groot Wielsbeke
(Wielsbeke,
Ooigen St-Baafs-Vijve) en Oostrozebeke krijgen thans de kan om voor
een van deze twee Vlaamsgezinde
kultuurmensen te stemmen

Lieven Demedts (2de plaats provincie), schepen van Kuituur uit Oost-

VU-Spermalie
„Oostende", een met eerste treffen
VUJO-wedstrIJd
De Volksuniejongeren van GrootOostende nchten een scriptie wedstrijd in met als thema „ O o s t e n d e "
Deze staat open voor alle Oostendse jongeren tussen de 15 en 25 jaar
Opdat jongeren beneden de 20 ook
een kans zouden hebben op een prijs,
zijn er 2 kategorieen gaande van 15
tot 20 en van 21 tot 25 jaar
Per leeftijdskategone is er een 1ste
prijs ter waarde van 5000 frank, alsook meerdere troostprijzen
De wedstrijd start op 1 december
1987 en eindigt op 31 maart 1988
Alle inlichtingen en reglement te
verkrijgen bij Carmen Verheyen,
Nieuwlandstraat 52 te Oostende (059/
50 20 75)

Zaterdag 28 november organiseer
de de VU-afdeling Spermalie haar
eerste aktiviteit in zaal Ter Zelte te
Slijpe
en het mag gerust gezegd
met groot sukses' Dat bleek reeds
van bij de aanvang toen, tot veler
verbazing, de zaal volledig gevuld
was met simpatisanten

luik was een kort optreden van de
grop Aran die de talrijke aanwezigen
als nagerecht een stevige portie Ierse
en Bretoense volksmuziek aanbood
De avond werd (laat') besloten met
een gezellige babbel en een frisse
pint Na zaterdag is Middelkerke duidelijk een VU-parel rijker

De avond werd gestart met een
korte toespraak van burgemeester Julien Desseyn en een voorstelling van
het jonge bestuur o I v Greet Soete
Een bestuur dat blijkbaar duidelijk van
wanten weet want na 6 maande is het
ledenaantal reeds verdrievoudigd

Publieke oproep dd 5 december
1987 voor

Na het officiële gedeelte kon iedereen genieten van een aperitief en een
rijk gevulde kaastafel met wijn Derde

O.C.M.W.-GENT
HULPKOK(KIN)
voor het aanleggen van een wer
vingsreserve (3 jaar geldig)
De kandidaten dienen
— ten vroegste geboren te zijn op
1 1 1942
— te slagen voor vergelijkend exa
men.
De aanvragen dienen uiterlijk op
8 januari 1988, poststempel geldt
als bewijs, ingediend
Het inschrijvingsrecht bedraagt
200, F
Inlichtingen en inschrijvingsfor
mulieren zijn te bekomen bij
OCMW Gent, Dienst Perso
neelszaken
Onderbergen 86 - 9000 Gent
Tel 091/35 18 11

Op 27 november 11 had in de Ambassadeurszaal van het Kasino te
Oostende de meeting plaats van het arr Oostende-Veurne-Diksmuide
Het mag gezegd worden dat het een suksesvolle meeting is geweest,
mede dankzij de bomvolle zaal en de praatvaardige sprekers Een
daverend applaus mocht Herman Candries in ontvangst nemen maar
ook de lijsttrekker Julien Desseyn (Kamer), Lieve Laridon-Van Damme
(Senaat) en alg VU-voorzitter Jaak Gabriels Alle kandidaten werden
aan het publiek voorgesteld, ook Jan Loonens (1ste pi vervanger
Kamer) (foto Gilbert Cogghe)

Openbare Oproep

STAD VILVOORDE
ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD EN DANS, EN FILIALEN
Te begeven deeltijdse betrekkingen leraar/lerares fagot
De kandidaten moeten houder zijn van het vereiste diploma en van het
pedagogisch diploma of bekwaamheidsgetuigschrift
Een vergelijkende proef zal worden georganiseerd wanneer meerdere
kandidaten zich aanbieden
De kandidaturen dienen voor 20 december, met curriculum vitae en
voor eensluidend verklaard afschrift van de titels, per brief gericht aan
het College van burgemeester en schepenen, stadhuis, Grote Markt te
1800 Vilvoorde
Bijkomende informatie elke donderdad stad Vilvoorde dienst onder
WIJS, mevr V Camphyn, tel 02/25182 34
De tijdelijke aanstelling gebeurt voor de duur van het schooljaar 1987
1988 en het aantal wekelijkse lesuren is afhankehjk van het leerlingen
aantal en van de rijksbetoelaging
De betrekking fagot wordt vacant gesteld ingevolge de maatregelen
tot beperking van de cumulatie Kandidaten die aan de gestelde
voorwaarden voldoen doch worden afgewezen, kunnen zich wenden tot
het Ministerie van Onderwijs, dienst voor Kunstonderwijs

WEST-VL.

OOST-VL.

In de voetsporen van Andre Demedts

DECEMBER
11 G E N T : Jaarlijks mosselsouper
Dr J Goossenaerts-Gent In St Jacobskring. Goudstraat 35, om 20u
Deelname 2 5 0 f r , - 1 2 j 120fr Koude
schotel op aanvraag Inschrijven bij D
Goethijn (091/84 2 1 6 1 ) , M
Reets
(091/3156 92), E Symoens ( 0 9 1 /
22 87 63)
12 SINT-NIKLAAS:
Kleinkunstavond ter afsluiting van hel A Verbruggenjaar m de Calfac van het Kollege, Kollegestraat 31 Gastspreker
VicAnciaux Muzikale omlijsting Zakdoen en Nikolaaskoor Org A Verbruggenknng St Niklaas Inkom 100
fr
12 E R T V E L D E : Tentoonstelling van
Andre De Man, in Vlaamse huis De
Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze
loopt tot 3 jan '88 en is open op wo,do- en vrijag vanaf 17u , op zaterdag
vanaf 14u en zondag vanaf 10u
Org Vrienden van het Vlaams Huis
13 LEOEBERG: Bijeenkomst V U kiezers en -kandidaten Rocher de
Cancale, Brusselsesteenweg 15, Ledeberg, vanaf 18u
16 EEKLO: Voordrachtavond met
Maurice De Moor, eenmanstoneel
(werken Timmermans, Buysse en
Claes) In Roste Muis, Dnedijk 2, Waterland-Oudeman, om 20u Org Dr
J Goossenaertskring Eekio
16 DESTELBERGEN:
Dia-avond
over Frankrijk In de Gemeenteraadszaal om 20u Org
Dr J Goossenaertskring 1 8 m VTB-VAB-Destelbergen
17 GENTBRUGGE: Kerstfeest Federatie Vlaamse Vrouwengroepen m
Dienstencentrum
Gentbrugge
om
19u
18 IDDERGEM: Tentoonstelling van
kunstschilder Jan Van Saene in
,,Vlaams Centrum T i j l " , Parochiestraat 10 Vooropening om 20u Inleider Maurits Van Liedekerke, voordracht Suzy Spaens Deze tentoonstelling IS open op 19, 20, 26 en 27
december, telkens van 14u 30
19 BELZELE: Met F W naar Kerstmarkt te Keulen Vertrek om 6u 30
stipt met de bus aan kerk te Bezele,
stopplaats St Pietersstation om 7u
Geleid bezoek aan Dom Vrij middagmaal Namiddag bezoek markt 550 fr
leden, met-leden 600 fr Inschrijven
voor 12/12 bij het bestuur
19 G E N T : Met FVV-Gent
naar
Kerstmarkt te Keulen Opstap Post
Koornmarkt om 7u , Post St Pietersstation om 7u 15 Inschrijven 550 fr
op rek 440-0739301-39 van Wij-vrouwen Gent Inl bij Huguette De Bleecker 091/25 64 87
20 GENTBRUGGE:
Koffietafel
VOS-VWG-Gentbrugge-Ledeberg in
Dienstencentrum
Gentbrugge
om
14u30

Dringend gezocht

Vlaams-Nationaal
Weekblad

• Voor V IC , een hmsverdiepmg
met 3 a 4 plaatsen aan siympathie
ke prijs Omgeving Barrikaden
plein, Europ Parlement of elders
Centrum Brussel
V I C tel nr 02/219 49 30 post 25
Nelly Maes

Uitgave v a n het
Vlaams Pers-, Radioen T V - i n s t i t u u t V z.w
Hoofdredakteur •
IVIaunts Van Liedekerke

DECEMBER
12 O O S T E N D E : Ledenfeest V U Oostende in ,,Graaf van V l a a n d e r e n " ,
Duinenstraat 49, Oostende-Raversijde 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 Knng Blankenberge viert 10jang
bestaan
met
dia-montage
,.Vlaanderen mijn l a n d " om 20u 30 in
het kleinkust teater ,.Casino" Iedereen welkom Kaarten te t>ekomen aan
50 fr bij E Duysters (050/41 36 54)
17 BRUGGE: Blijvende tatx>e's en
littekens van 1940-1945 of Waarover
men niet spreekt In De Hanze, 't
Zand 17 (kant Steenstraat) o m 20u
Spreker Guido Van In Inkom 50 fr
Org
WB-Brugge-Torhout-Oostkust
18 DE
HAAN:
Gespreksavond
..Zeebrugge en onze Noordzee Vandaag en m o r g e n " In ..Ons H u i s " o m
20u Org KVM-De Haan
19 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal
in zaal Zuudhove, IchtegemstrEiat
Disco-bar Studio Eros Aanvang 20u
Org
VU-Koekelare
20 lEPER:
Kerstfeest
Vlaamse
Vrouwen leper, m zeial Familieknng,
Crescendostraat om 14u 15 Goochelvertoning. koffietafel, poppenkast, bezoek Kerstman Deelname 100 f r .
kinderen 75 fr Inschrijven voor 14
december

BRABANT
DECEMBER
10 DILBEEK: ..Art 221-223
De
dnngende en voorlopige maatregelen
,,onherroepelijke
echtscheiding"
zelfs bij de vrederechter''" door Patncia De Cock, licentiate in de rechten
Om 20u in Westrand Dilbeek Inkom
gratis Org Werkgemeenschap Gielis van den Bossche
17 DILBEEK: ,,Orgaantransplantaties hoeveel voor jouw h a r f
door
dhr Donald Stockmans, lic in de
rechten Om 20u m Cultureel Centrum Westrand, Kamerijklaan Inkom
gratis Org
Werkgemeenschap G
Van Den Bossche

LIMBURG
DECEMBER
18 MUNSTERBILZEN: „ D e toekomst van Vlaanderen" door Chns
Vandenbroeke in zaal Bloemenhof,
Munsterbilzenstraat 56, om 20u
Org Vlaamse Vrouwen i s m VTBVAB, DF-Bilzen en Munsterbilzen Iedereen welkom
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Een betrekking m vast verband van bureelhoofd is te begeven
De kandidaatstelLngen moeten uiterL)k op 15 januan 1988 (even
tueel aangetekend) bi) het gemeentebestuur toegekomen zijn
Alle nuttige inlichtingen kunnen bekomen worden bij de personeels
dienst (tel 664 73 70 - toestel 12)
De Gemeentesecretaris
R Hannes

De Schepen voor Personeelszaken
G Schonkeren

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN

Jaak Gabriels
Barrikadenplein 12,
1000 Brussel

RETOUCHE TERWIJL U WACHT

Publiciteitschef
de h Ka el Severs tel 02
219 49 30 toestel 19 ( s voor
middags) of prive Alsemberg
sesteenweg 41b 1512Dworp
Tel 02-380 04 78

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR
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Requiem voor een riolering

Konticii, het puttendorp
W a a r m e n gaat langs Kontichse w e g e n , k o m t m e n allicht een
putteke t e g e n : Drabstraat, Lintse S t e e n w e g , Rubensstraat,...
D e n u h e r s t e l d e p u t t e n in d e L i n t s e S t e e n w e g zijn e e n o u d z e e r
v o o r K o n t i c h - K a z e r n e . D e o m w o n e r s in d e b u u r t r a k e n s t i l a a n d e
tel kwijt m.b.t. het aantal keren dat hun straat reeds w e r d
afgesloten om herstellingswerken, ingevolge wegverzakkingen,
uit t e v o e r e n .
Het gemeentebestuur van de andere kant IS de tel kwijt m b t de kosten
die reeds betaald werden of nog moeten betaald worden
Tijdens het homogeen CVP-bewind
van 1971-1976 werden de Lintse
Steenweg en aanpalende straten van
een nieuw wegdek en rioleringen
voorzien De toenmalige CVP-schepen voor Openbare Werken vond het
ofwel overbodig, ofwel had hij teveel
andere beslommeringen om
het
hoofd, om de werken grondig en stelselmatig te kontroleren Tevens bleek
er iets fout te lopen bij de kontrole op
de degelijkheid van de aannemer De
werken werden trouwens in een rekordtempo afgehaspeld, de aannemer inde zijn geld en ging prompt
failliet, kort daarna
eerste verzakkingen Oorzaak slechte rioleringen
Met een aantal plaatselijke ingrepen werd gepoogd de schade te herstellen, maar helaas

Gekend scenario...
tijdens de periode 1977-1982 werd
de heraanleg van de Drabstraat een
feit hier werden de werken wel opgevolgd, maar de toenmalige PVV-schepen drong er bij de aannemer op aan
om zo snel mogelijk te werken daar de
verkiezingen voor de deur stonden
Resultaat
de geschiedenis herhaalt zich
de aaneenzettingen van

de rioleringen begeven het Hoeveel
keren nu r e e d s '
Rubensstraat, hetzelfde scenano
De wegverzakkingen
scheppen
daarenboven gevaarlijke verkeerssituaties die soms maanden aanslepen
Omleidingen werden soms doorgevoerd De vorige herstellingen hebben
zo'n 2 000 000 fr gekost
zonder
garantie echter dat de ,,puttekens"
definitief uit het Kontichse straatbeeld
zouden verdwijnen De Drabstraat
wordt nu voor de zoveelste keer getroffen door een verzakking Alles laat
voorzien dat een plaatselijke herstelling slechts een lapmiddel zal zijn
Grondige herstellingswerken kunnen
dit euvel uit de wereld helpen De
Kontichse belastingsbetaler zal nu
wel weten wat er met zijn geld gebeurt
E. Brentjens

DECEMBER
15 BERCHEM. Jet Jorssen over
,,Haar literair werk" In het Cultureel
Centrum om 20u Iedereen hartelijk
welkom Leden gratis, met-leden 50 fr
inkom Org
FVV-Berchem
15 EDEGEM:
Drie
Eiken
Van
2 0 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 Vlamat
17 EDEGEM: Poëzie en dia-avond
in zaal Elzenhof, Kerkplein ,,Hulde
aan Lieve Moenssens" Org FVV en
Kult Kring Edegem
18 A N T W E R P E N : De kunstenares
Lieve Moenssens in woord en beeld
Om 20u 30 in de Kapellekeshoef te
Tongerlo-Westerio Org
SMF-Kempen-Limburg
19 EDEGEM: Dne Eiken om 20u
Kaartavond Inschrijven op voorhand
Org VNSE

Permanentje
arr. Mechelen
Voor de verkiezingsavond en -nacht
in het arr Mechelen kunnen geïnteresseerden zich tot St -Maartenberg
te Rijmenam (tel 015-51 13 30) wenden
Nog even aan herinneren dat het
algemeen VU-sekretariaat aan het
Barrikadenplein te Brussel vanaf 19 u
kan bereikt worden 02-219 49 30

ZO«;K€KC3€
Alleenstaande
33-jarige
dame
zoekt voltijds werk als arbeidster
Voor nadere inlichtingen zich wen
den Senator O Van Ooteghem Armand Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge (091/30 72 87)

Oproep
In een advertentie deelt het uittredend provincieraadslid Bart Vandermoere mee waarom hij dit keer met
meedoet aan de verkiezingen Bart,
die ook gemeenteraadslid van GrootAntwerpen is, zit het teveel dwars Als
gewezen lijsttrekker roept hij zijn kiezers op de huidige lijsttrekker Koen
Pauli en de hele VU-ploeg voor de
provincie te steunen Waarvan akte

DRUKKERIJ VAN LINDEN
Alle drukwerken

KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

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

'^chemicaliën

S

«SS&E^iïïütiL'.'-!;'

10 jaar IJzerbedevaartwerl(groep Gewest-IVIaaseil(
In oktober 1977 werd te Neeroeteren een plaatselijke IJzerbedevaartwerkgroep opgericht waarvan Wilfried
Rosiers tot op heden de voorzitter
werd Mathieu Meuwis de sekretaris
en Leo De Clerck de penningmeester
tot op heden

den We mochten hier reeds van harte
welkom heten
Herman Candries
Paul Daels Koen Baert Anton Van
Wilderode
Guido
Sweron
Jef
Olaerts Jan Vinks Willy Van Herp en
Toon Van Overstraeten

De plaatselijke werkgroep bestreek
de gemeenten Maaseik-NeeroeterenOpoeteren Sedert 1982 werd dit uitgebreid tot het gewest Maaseik met
daarbij Dilsen en Kinrooi De hoofdbedoeling van onze werkgroep is en blijft
het stimuleren van de deelname aan
de jaarlijkse IJzerbedevaart Tekenjare trekken we met 2 tot 4 afgeladen
volle autobussen in de richting van
Diksmuide Ook het Zangfeest te Antwerpen en 11 juli worden met verge
ten

Feestzitting

Uilenspiegel
Om de kas te spekken organiseren
we telkenjare, dit jaar voor de tiende
maal een Uilenspiegelavond Eerst
wordt er begonnen met een eucharistieviering voor Vlaanderen om daarna
heerlijk verder te feesten op z n
Vlaams tombola inbegrepen Via allerlei aktiviteiten en het innemen en
kenbaar maken van Vlaams-nationale
standpunten via lezersbneven allerhande trachten we bij te dragen tot de
Vlaamse bewustwording in ons gewest Ook 11 juli wordt met vergeten'
Een rij van eminente sprekers werd
reeds uitgenodigd in het kader van
allerlei aktiviteiten en vormingsavon-

Spijtig genoeg zijn enkele trouwe
bestuursleden en direkte medewerkers ons reeds veel te vroeg ontvallen
Wij gedenken dankbaar Hubert Cup
pens Jan Cuppens Hein Henckens
Staf Vermeire Michel Clijsters
Op initiatief van onze werkgroep
ontstond de jaarlijkse bedevaart naar
het graf van Wies Moens te Neerbeek
(organisatie Wies Moens-komitee) en
de herdenking van pastoor Jan Spitz
te Ophoven en Genk (organisatie
Spitz-komitee en DF-Genk) Op dit
moment wordt het sekretariaat waargenomen door Mia Assenberg en telt
de werkgroep 14 leden
We vieren feestelijk die 10 jaar
werkgroep op zaterdag 19 december
te Opoeteren Om 19u is er een
dankviering in de parochiekerk van
Opoeteren Achteraf is er in zaal De
Oeter een feestavond met o a mevr
Th Brouns en Paul Daels die de
tafelrede houdt
Meer inlichtingen bij Wilbried Hosiers Voorzitter Ijzerbedevaartwerkgroep gewest Maaseik, Wijklaan 21 te
3670 Neeroeteren (86 35 38)

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER

03/888.69.35

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Tel.

Etn. BERT pvba

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS

DEVRIESE
Tel.:

Assesteenweg 101-103
TERNAT

02/582.13.12
02/582.04.10

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

Guido NUYTTENS
L o n g t i n s t r a a t 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING

STUDIO
STUDI
DANN

crT\
±-U

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428 69 84

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel 053 78 1.0 09 en 053 21 27 57

VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

baron ruzcnelaan 71
«32 O bruu' 4
bun brugge - oosdiamp
^w 050/35 7404
"

GELD

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon T h e o d o r s t r a a t 36
1090 Brussel

Tel.;

GEORGES DE RAS

VAN DER CRUYS

Silfiouette
Marwitz
Rodenstock

A s s e s t e e n w e g 240, Ternat
Tel 582 29 15

Herentalsebaan 340 Deurne-Z
Tel 03-321 08 96

Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

Kerkstraat 44, A n t w e r p e n
Tel 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128
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9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

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

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel '03/353 26 50

Hoogstraat 20, Lede

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Panorama 36
1810 W E M M E L
Tel. 0 2 / 4 6 0 . 6 8 93

Dames

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

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

KLEDING LENDERS

ESOX STAN PHILIPS

PVBA

FERAUTO
Auto-onderdelen

Tel 053-21 36 36

FRANSSENS OPTIEK:

014/21.12.07

PVBA

Tel. 426 19.39
KEUKENS-SANITAIRVERWARMING

03/236.45.31

Zondag gesloten

Open van 10 tot 19u

heren en kinderkleding

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
A l g e m e n e h o u t - en p l a t e n h a n d e l
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraal 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

3hn<

nnoon

Mollemseweg 20
1700 Asse
Tel 02/452 43 42
,Kreatieve Bloemsierkunst"
Ann Housen
Bloemschikken
Bruidswerk
Droogbloemen
Kaarsen
Glas
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Ingenieur Paul Vangansbeke:

„Een vergadering mag niet
langer dan 2 uur duren!"
(vervolg van biz 5)
Paul Vangansbeke startte dus
onderaan maar kreeg beetje bij
beetje meer verantwoordelijkheid
toegewezen, naast kommerciele
kreeg hij ook financiële opdrachten
In 1964 nep baron Bekaert
hem op bureau en vroeg hem een
personeelsdienst op te starten
Dat wou zeggen, aldus Vangansbeke, dat de bestaande sociale
dienst, de loonadministratie en
de medische dienst tot een geheel dienden te worden omgebouwd De 35-jarige technikus
nam de uitdaging aan Mensen
hadden hem steeds meer geboeid dan technische hoogstandjes

mijn taak ook altijd zo gezien het
verzoenen van verzuchtingen die
leven bij arbeiders, bedienden,
kaders en het belang van het bedrijf Het was mijn taak een evenwicht te zoeken doorheen kollektieve arbeidsonderhandelingen
En alhoewel ik een afgevaardigde was van het patronaat, ben
ik steeds door de basis aanvaard
geweest Ik was tevens een soort
scheidsrechter die toch ook Weer
met met alle middelen de patronale standpunten wenste door te
drukken wanneer ik ervan overtuigd was dat deze met strookten

WIJ: Tussendoor had u ook
nog tijd om burgemeester van
Kuurne te worden...
P. Vangansbeke: ,,Dat verhaal begint reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1958
toen mijn vader verkozen werd
op een Middenstandslijst Alhoewel hij op éen na het hoogste
aantal stemmen had werd hem
geen schepenmandaat gegund
Je moet weten dat in een tipische
vlasgemeente als Kuurne een
ambtenaar een buitenbeen was
Zes jaar lang heeft hij een onaf-

was in die tijd een gemeente met
13 tot 14 000 inwoners die zowat
allen van de vlasindustrie leefden Ofwel was men patron, ofwel arbeider, tot de teloorgang
van het vlas zich doorzette
Kuurne heeft echter met op overheidstussenkomst zitten wachten
maar heeft zelf voor zijn rekonversie gezorgd Een aantal mensen schoolden zich om of trokken
naar een andere KMO of richtten
er nieuwe op Door mijn funktie
bij Bekaert kon ik ook veel mensen aan een job helpen Heel die
operatie heeft er voor gezorgd

WIJ: Zou een dergelijke evolutie vandaag nog mogelijl<
zijn?
P. Vangansbeke: ,, dat zou
vandaag terug mogelijk zijn Wij
zijn door een periode gegaan van
de specialisten de psycholoog,
de socioloog, de pedagoog en
wat weef ik nog meer Zij zullen
hun rol blijven spelen maar ik
meen dat direkties in personeelsaangelegenheden vigeer het belang van lijnmensen zijn gaan
waarderen Zij hebben het bedrijf
en de mensen die er werken ervaren, ZIJ kennen het produkt dat
er gemaakt wordt en weten welke
inspanningen gevraagd worden
Zo'n werkwijze heeft als voordeel
dat personeel objektiever kan
geëvalueerd worden, dan door
mensen die dat enkel vanuit hun
vakgebied doen "

WIJ: Wat bedoelt u met de
Bekaert-filosofie?
P. Vangansbeke: ,,/n de loop
der jaren hebben wij tot viermaal
toe een poging gedaan om een
charter op te stellen Het jongste
dateert van drie jaar geleden en
noemt ,,Waarden en Doelstellingen" In dit soort Credo zit b v de
notie dat de mens het belangrijkste IS en dat wij ten allen tijde
alles rondom ons in vraag moeten stellen Kortom, die tekst wil
de filosofische benadenng zijn
van wat wij doen en wie wij zijn
Het charter bevat ook dat van de
werknemers verwacht wordt dat
ZIJ zich volledig inzetten voor de
taak die zij toegewezen krijgen,
maar verwacht ook van de onderneming een aanvaardbaar loonniveau "
WIJ: Het verzoenen van beider belangen dus...
P. Vangansbeke: ,,Ja Ik heb

Een warme
samenleving
WIJ: En plots stapt u in de
aktieve VU-politiek...
P. Vangansbeke: ,,Twee redenen Ten eerste, van huize uit
heb ik het Vlaams-nationale
ideeengoed meegekregen, en
dat zit in je achterhoofd bij alles
wat je doet en je hele leven lang
Ten tweede Wanneer ik alle
partijen op een rijtje zet, ben ik
zodanig gedegouteerd over de
manier waarop zij aan politiek
doen, dat ik enkel en alleen in de
Volksunie, zoals zij nu reilt en
zeilt, vertrouwen kan hebben Uit
de vernieuwde aanpak van Jaak
Gabriels straalt een verrassende
kijk waarvan ik denk dat dit inderdaad de weg is die moet bewandeld worden om de brede massa
aan te spreken In die zin voel ik
mij sterk aangesproken Daar zit
toekomst in
Ik moest onlangs beroepshalve
naar Parijs Ik ben met de trein
van Rijsel naar Parijs gereden en
heb van de gelegenheid gebruik
gemaakt om er de sociaalekonomische aanpak van de VU
nog eens op na te lezen Als ik dit
lees kan ik mij daar honderd procent in terug vinden Zodanig
zelfs dat ik de indruk heb dat een
partij die op sociaal-ekonomisch
gebied zoiets neerschrijft, ook
een partij is die op andere punten
boeiende zaken weet te vertellen
En dat is ook zo Op hoeveel vlakken hebben de traditionele partijen de Volksunie met gevolgd "^
Vandaar dus dat mijn keuze voor
de Volksunie voor de hand ligt
Als ik de ploeg verruimingskandidaten zie, dan lijkt het mij meer
dan de moeite om mee te doen'"

Charter
Met groot entoesiasme aanvaardde Vangansbeke de leiding
van
de
Bekaert-personeelsdienst Maar begin 1970 reeds
vroeg de direktie hem verantwoordelijkheid te dragen op het
vlak van de hele internationale
Bekaertgroep De direktie wenste
de zogenaamde Bekaertfilosofie
all over the world uit te proberen
Zowel in Vlaanderen, Chili of in
Noord-Amerika, of waar ook
Bekaert-mensen werken

WIJ: U heeft een groot gezin
en zet zich bovendien m voor
gehandikapten.
P. Vanganstieke: ,,Ja dat
komt omdat mijn jongste kind
mentaal gehandikapt is, het werd
in ons eigen gezin opgevangen
Ik ben er steeds vanuit gegaan
dat een dergelijk kind het best
opgevoed wordt in het eigen gezin en in een normale relatie tussen ouders, broers en zussen Ik
ben met zo voor gespreksgroepen en zo Ik ben mij gaan inzetten als voorzitter voor het ouderkomitee van de minderjarigen in
de Lovie te Proven en als afgevaardigde van de gemeente in
WAAK, de Werkplaats voor Aangepaste Arbeid in het Kortrijkse "

met wat de brede massa m dat
verband voor ogen had "
WIJ: Heeft dit overleg vruchten opgeleverd?
P. Vangansbeke: ,,Als men er
de statistieken op nakijkt zeer zeker Bekaert heeft weinig stakingen gekend en het kleinste aantal verliesdagen wegens werkonderbrekingen "

Burgemeester
WIJ: Thans bent u algemeen
direkteur...
P. Vangansbeke: ,,Ergens
tussen 1977 en '78 heeft men mij
dan gevraagd om terug te keren
als hoofd van de moedervestiging te Zwevegem Dat is de
grootste Bekaertplant met zo'n 5
tot 6 000 werknemers Dus terug
naar de produktie, de financiën
en de personeelsdienst Dat heb
ik tot 1981 gedaan, het jaar waarin de afgevaardigde-beheerder
iemand zocht om algemeen direkteur te worden van Personeel
en Organisatie Wat ik tot op de
dag van vandaag ben "

hankelijke houding aangenomen
maar had zich voorgenomen bij
de volgende verkiezingen zijn eigen weg te gaan Dat deed hij op
een gemengde lijst van ACW en
mensen met een Vlaamse inbreng Vader stond tweede en ik
was lijstduwer, wij werden allebei
verkozen Om gezondsredenen
moest vader echter afhaken en ik
werd burgemeester benoemd
Het waren zes moeilijke maar
boeiende jaren De kombinatie
bedrijf-mandaat-gezin was echt
met gemakkelijk Het bedrijf eiste
steeds meer en meer van mijn tijd
op, ons gezin groeide uit tot zes
kinderen
Onder druk van de omstandigheden heb ik toen ook geleerd
dat een vergadenng met langer
dan twee uur mag duren Alles
wat langer uitloopt kan mets goed
meer brengen'"

Sociaal wonen
WIJ: Kon u als burgemeester
positieve zaken realiseren?
P.

Vangansbeke:

,,Kuurne

dat we in Kuurne een stuk kleine
nijverheid hebben zodat de krisis
vrij goed werd opgevangen Verder was er ook het probleem van
de sociale woningbouw
Toen ik als burgemeester wegging heb ik gevraagd om een
mandaat te mogen behouden,
met name het voorzitterschap
van de plaatselijke maatschappij
voor Huisvesting Kuurne heeft
op dat vlak een van de aktiefste
maatschappijen in Vlaanderen "
WIJ: Nieuwbouw in deze krisistijd?
P. Vangansbeke: ,,0m te
voorkomen dat de bouwmaatschappij passief zou worden hadden WIJ ons toegelegd op een
wedstrijd waarbij eén dossier per
provincie zou goed gekeurd worden WIJ hadden dat dossier extra
verzorgd en dan ook die wedstrijd
gewonnen Wat ons het bewijs leverde dat men zelfs zonder politieke beïnvloeding maar met een
goed dossier rezultaat kan halen
Toen er dan helemaal geen geld
meer kwam hebben wij de vernieuwbouw aangepakt "

WIJ: Hoe fieeft uw onmiddellijke omgeving gereageerd op
die beslissing?
P. Vangansbeke: ,,/n mijn
werkomgeving heeft men de
beslissing gewaardeerd Sommigen binnen het bedrijf vroegen
Ga je dan echt weg bij ons'' Ik
ondervind een zekere verweesdheid, maar de meesten hebben
mij hun steun toegezegd Eigenlijk weet ik met precies wat mij te
wachten staat, ik ken het politiek
milieu met Het ligt echter voor de
hand dat de interessepunten die
mijn leven bepaald hebben mij
ook in de Wetstraat zullen bezighouden Het federalisme, de sociale huisvesting, de arbeidsverhoudingen, de gehandikaptenzorg Verder wens ik veel bij te leren, want het leven bestaat uit
nog veel meer dingen Uit ervaring weet ik dat de samenleving
slechts kan verbeterd worden
door de menselijke warmte Zonder die warmte wordt de maatschappij onmenselijk Laat ik het
zo zeggen mijn stap in de politiek IS er om een warme samenleving op te bouwen'"
(m.v.l.)
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VU-kandidaat Roger Blanpain:

„Kreativiteit en vorming,
Vlaamse troeven voor morgen"
(vervolg biz 3)

Sociaal paradijs

Zijn jeugd slijt Roger Blanpain
in Geraardsbergen Als telg uit
een arbeidersgezin, dat zijn kinderen een voor een naar de akademische top ziet doorstoten Hij
maakt er zijn middelbare studies
rond en doorloopt de Scouts, van
,,wolfje" tot voortrekker Later
wordt hij groepsleider, en zoals bij
zovelen hebben ook bij hem de
idealen van het scoutisme diepe
sporen nagelaten

Vandaag is onze kandidaat dekaan van de Rechtsfakulteit Zijn
tweede termijn reeds, wat eerder
uitzonderlijk is Met spijt zal hij
deze opdracht moeten laten
staan
Naar zijn zeggen bevindt de
fakulteit zich op een keerpunt de
intrede in de technologische periode, zonder dat vanzelfsprekend de algemene vorming mag
worden verwaarloosd

WIJ: Uw specialisatie is het
arbeidsrecht. Tengevolge van
de krisis moet dit recht wel een
enorme gedaantewisseling ondergaan? U hield immers
steeds voor dat arbeidsverhoudingen m feite machtsverhoudingen zijn.
R. Blanpain: ,,Arbeidsrecht is
een beschermend recht Het
rondt de scherpe kanten van het
liberaal ekonomisch sisteem af
Maar was zowat 8 jaar geleden de
vooruitgang van het sociale een

Te Leuven volgt hij Rechten, en
in 1957 start de loopbaan van
onze kandidaat Een gesprek
leert al snel dat een man, Zeger
van Hee, een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op zijn doen en
laten
WIJ: Als we het goed vatten,
dan is wijlen Zeger van Hee
zowat de inspirator van uw leven?
R. Blanpain: ,,Prof Van Hee
was de meest kreatieve, de meest
humane en ,,goeie" mens die ik
ooit ontmoette Hij had een diep
en breed historisch inzicht in alle
problemen die zich aandienden,
was aktief betrokken bij de
Vlaamse zaak, verzamelde in de
fakulteit heel wat jongeren rond
zich en wist het teoretisch juridisch denken naar de praktijk te
brengen
HIJ was tegelijkertijd een realist
en een fantast, een Vlaamse Bohemer die met volle teugen van
het leven genoot Helaas verliet
hij ons te vroeg De man is de
inspirator van mijn leven Het was
en IS mijn droom, sommige van
zijn innigste wensen zoals de uitbouw van een goeie Vlaamse
rechtsfakulteit waar te maken "
WIJ: Eind van de zestiger jaren vinden we U beiden terug in
de strijd voor Leuven Vlaams.
R. Blanpain: ,,Prof Van Hee
speelde een grote rol in deze
strijd Niet voor mets riepen de
studenten ,,Met Van Hee door
zee" HIJ had een goed strategisch doorzicht, wist waar het om
ging en gaf leiding Hij was overigens voorzitter van de algemene
Vereniging van Vlaamse Professoren Ikzelf deed het sekretanaat
van de Leuvense afdeling, met
wijlen Mon Derme als voorzitter
Het was ongelooflijk hoe onze
aktie gedragen werd door de ganse Vlaamse gemeenschap Ik herinner me nog, dat we als jonge
Vlaamse professoren iets wilden
ondernemen tegen de regering
Vanden Boeynants We besloten
tot een staking, maar om de meer
bezadigde proffen met voor het
hoofd te stoten vonden we een
dag al fantastisch Om dit te bekomen stelden we de algemene vergadering een week voor Het werden twee weken, met algemeenheid van stemmen Aldus bewezen we dat het menens was We
wilden als Vlaamse universiteit op
eigen poten staan Vandaag, na
20jaar is blijkt dat we het aankunnen "
10 DECEMBER 1987

idealen zijn, het best kan uitleven
in de VU Onze leuze bij de voortrekkers luidde „Ik dien" En dat
sloeg dan op eerbied voor de
persoon, voor het groepswerk,
voor de kreativiteit enz Die waarden vind ik in de VU terug
En wat nu die ,,lat" betreft,
persoonijk vind ik dat men ze als
politieker met te hoog moet leggen Men moet ze integendeel
juist leggen en dan trachten het
gegeven engagement te eerbiedigen "

R. Blanpain: „Zeker met Het
WIJ: Maar waarom dan juist
betrekken van de werknemer als nu die overstap naar de polivolwaardig, autonoom persoon in tiek?
het arbeidsproces is van essenR. Blanpain: ,,lk ben bekomtieel belang De tijd van de werkmerd
dat Vlaanderen zijn kansen
nemer-robot IS voorbij Er zijn nu
aan 't verspelen is om als een
totaal-robotten
volwaardige regio, ekonomisch
Om de beste produkten te ma- slagvaardig en sociaal gericht,
ken of de beste diensten te leve- aan Europa deel te nemen De
ren moet men mensen hebben uitdagingen zijn enorm de grootdie zich volledig kunnen inzetten, ste technologische revolutie die
wat slechts kan wanneer zij ge- de mensheid ooit heeft meegerespekteerd en gewaardeerd wor- maakt, de vorming van een interden Men moet naar een bepaal- ne EG-markt tegen 1992, de enorde vorm van inspraak Hoe deze me staatsschuld, de toenemende
georganiseerd wordt — institutio- sociale problemen, de werkloosneel of informeel op z'n Japans — heid, de nieuwe armoede, het
IS iets waar elke onderneming, in gebrek aan gelijkheid en de toebeginsel de werknemers moeten nemende disknminaties
over beslissen Welke filosofische
Hiertegenover staat dat dit land
houding men ook inneemt, zonder de betrokkenheid van de geen leiding heeft De zinloze
werknemers kan men de 21ste politieke krisis van dit ogenblik
bewijst het Ze is een manifest
eeuw met aan "
gevolg van het gebrek aan politieWIJ: Reeds vrij vroeg in uw ke moed Bijkomend stel ik vast
loopbaan bent u beginnen wer- dat de mensen ontmoedigd en
ken aan het statuut van de be- ontgoocheld zijn de werkneroepssporter, vooral van de mers, de ambtenaren, de bedrijfsvoetballer. Liggen die nog niet leiders Onze meest kreatieve
geesten trekken naar het buitenvoldoende in de watten?
R. Blanpain: ,,Beroepsspor- land enz
ters zijn geen verwende kerels
Hieraan moet dringend iets geHier en daar loopt er wel een daan worden En het is duidelijk
verwende topvedette bij, en dan gebleken dat de Belgische politienog In Europa zijn er zo 'n 20 000 ke besluitvorming met bevredigt
beroepsvoetballers, waarvan de Vlaanderen moet de uitdagingen
beste supporters onder ons er zelf aanpakken, en een beleid
amper 20 kunnen opsommen
opzetten dat in essentie de kreatiFeit IS dat deze mensen belan- viteit bevordert en een massale
gen hebben die over het alge- vorming organiseert "
meen met worden geëerbiedigd
door eigengereide bonden en instellingen die meer oog hebben
WIJ: Waarom dat enorme bevoor sponsoring, ekonomie en eigen macht Toevallig verzeilde ik lang dat u hecht aan de kreativiin deze materie Mijn vriend Eddy teit en de vorming?
Wauters, toen nog internationaal
R. Blanpain: ,,ln beginsel kent
vertelde me ooit van zijn proble- de kreativiteit van de mens geen
men Ik ging aan 't studeren en grenzen Het is toch bijna onvoorviel van de ene verbazing in de stelbaar als je ziet wat er op dit
andere Een totaal rechteloze si- ogenblik allemaal gebeurt Weltuatie ontdekte ik Ondertussen licht IS er de jongste 20 jaar meer
wisten we wel een paar wetten uitgevonden dan tijdens de gehedoor het Parlement te sluizen, le geschiedenis van de mensheid
met veel moeite overigens Maar samen Die kreativiteit moet onaften gronde wijzigde er mets De gebroken bevorderd worden
problemen blijven, en dat zijn inLangs de andere kant moet er
zonderheid de vrijheid van arbeid
en het vrij verkeer van werkne- meer en meer gevormd worden
mers, wat door de Europese Voet- Is het met de schande van deze
tijd dat jongeren onvoldoende gebalbonden wordt geboycot "
schoold zijn, in een land dat voor
nationale opvoeding een budget
heeft als geen ander •? Vorming is
van kapitaal belang In deze zin
begrijp
ik dan ook de aktuele
Tijdens de nationale verkiezingsmeeting te Mechelen wist diskussies binnen bepaalde netBlanpain de militanten voor zich ten van het onderwijs met Vorte winnen door zijn snedige om- ming moet ruim zijn, m de breedte
schrijving van het verschil tussen en de diepte Zij moet oog hebben
een beroepssporter en een be- voor de geschiedenis maar ook
voor de dimensie van morgen Zij
roepspolitieker
moet oog hebben voor de nieuwe
Een beroepssporter, aldus de technologieën Binnen de InterLeuvens lijsttrekker, streeft er- nationale Arbeidsorganisatie bvb
naar de lat zo hoog mogelijk te maakt men met langer een onderleggen Een beroepspolitieker scheid tussen arbeider en bedienschreeuwt wel uit dat hij ze hoog de, wel tussen de werknemer die
legt, maar eens hij zijn woord de nieuwe technologieën kent en
gestand moet doen neemt hij met hij die ze niet kent
eens de moeite erover te geraken Meer zelfs, hij loopt er geEenieder moet gans zijn leven
woon onder door
openstaan voor vorming Het is
een opdracht voor ons allen Zo
WIJ: En nu vervoegt u zelf het met, dreigen we de boot van de
rijtje van de beroepspolitiekers. vooruitgang te missen en stapt
Vlaanderen met als een volwaarR. Blanpain: ,,lk meen dat ik
mijn jeugdidealen, die scouts- dige regio Europa binnen "

Vorming essentieel

,,Vlaanderen moet de uitdagingen zelf aanpakken en eêh beleid
opzetten dat de kreativiteit bevordert en de vorming massaal organiseert "
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WIJ: Wat IS er op pakweg een
tiental jaren gewijzigd in het
beleid van een fakulteit als de
Rechten?
R. Blanpain: ,,Wel, om onze
studenten klaar te stomen voor
morgen stelden we een viertal
prioriteiten centraal Vooreerst
vormden we met het oog op persoonlijke inzet en teamwerk kleinere groepen De kursussen werden ontdubbeld, seminaries en
werkkolleges wonnen aan belang De tweede klemtoon is genchtheid naar de wereld Als enige fakulteit trokken we 5 vreemde
gastprofessoren aan Ook aan de
talenkennis hechten we enorm
belang
Een derde prioriteit is de aandacht voor nieuwe technologieën
Een student moet kunnen typen
maar ook de komputer mag voor
hem geen geheimen inhouden
Tot slot IS er het naar mekaar
brengen van teoretische kennis
en praktische vorming We hebben een 20-tal praktijklektoren,
die met kleine groepjes studenten
kontrakten opstellen, leren onderhandelen, besluiten formuleren
enz "

evidentie, vandaag is de situatie
gewijzigd ,,Fleksibiliteit" is troef
l\/len gaat onderzoeken in welke
mate sociale maatregelen met
overdreven beschermend zijn, of
arbeidsdodend
De macht ligt nu in het kamp
van de werkgevers, de internationale ekonomie, de multinationals
ZIJ hebben het voor het zeggen,
maar moeten in hun drang naar
die fleksibiliteit optreden als echte
staatslieden Er moet een nieuw,
maar gezond evenwicht gezocht
worden tussen het ekonomisch
noodzakelijke en het sociaal wenselijke De ekonomie staat tenslotte in dienst van de mens Wat
we allen beogen is het sociaal
paradijs "

Waardering
motiveert
WIJ: Een van de pijlers van
het VU-programma is de samenhorigheid. Sociaal-ekonomisch wordt dit vertaald in medebeheer en participatie. Een
utopie?
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