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Donderdag 10 september 1987 - 32ste jaar - Nr. 37 - 33 Fr. 

"Vlaams Nationaal H/eekblad 

,,,De Vlaamse commerciële zender zal, evenmin als RTL, kuituur brengen, 
maar leuke (?) ontspanningsprogramma's genre Dallas, idiote kwis-

spelletjes, licht-erotische laat-avondprogramma's voor volwassenen (?). 
EIck wat wils. Voor ons niet gelaten. Maar dat de promotors zwijgen over 

kuituur. Dit is een kwestie van geld en machtspolitiek." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van 4 september '87.) 

De Belgische ruif 
„Schriftvervalsing, vervalste boekhoudingen, ongeoorloogde 

beleggingen": na vier jaar vooronderzoek door het Hoog Komitee 
van Toezicht staan de kleurmutualisten aan de schandpaal, in af
wachting dat ze naar de beklaagdenbank worden verwezen. 

Na een aantal schandalen van de zaak Kirschen over de obus-
senfraude lot de zaak Bauloye in de buurt van de liberale top, ko
men thans de christendemokratische en socialistische zuilenkom-
pleksen zwaar in opspraak. 

Het onderzoek van het Hoog Komitee van Toezicht heeft een 
kanker blootgelegd in de buik zelve van het Belgisch sisteem. De 
verplicht verzekerde burger is in feite aangewezen op de mutuali
teiten, die tenslotte niets anders zijn dan met Riziv-geld gesubsi
dieerde doorgeefluiken met een jaaromzet van 300 miljard. Dit 
miljardenkompleks wordt in stand gehouden en beheerst door de 
twee groten: de christelijke en socialistische mutualiteiten. Zij 
hebben een reusachtige greep op het sociaal en politiek leven van 
het land. Hun niet-verkozen top beheert niet alleen het Riziv, 
maar is vertegenwoordigd in de financiële en ekonomische macht
scentra, in een onafzienbare rij parastatalen en instellingen en 
ruimschoots op de banken van het parlement. Hun handel en wan
del — net zoals die trouwens van andere bestanddelen van hun 
zuil: de vakbonden, de welzijnsinstellingen of de kultuurkoepels 
— zijn onttrokken aan demokratische inkijk en sanktie door pu
blieke opinie en verkiezingen. 

Hun macht ontlenen deze met de partijpolitiek eng verweven 
zuilen aan de kolonisering van overheidstaken. In het Riziv-
sisteem zijn de mutualisten in feite overbodige schakels, net zoals 
de sindikaten overbodige schakels zijn bij de werkloosheidsuitke
ringen. Van ziekte, invaliditeit of werkloosheid worden deze onde
raannemers van het Belgisch bestel alvast niet berooider. 

De voorlopige resultaten van het onderzoek, waarvan we de ge
rechtelijke opvolging uiterst benieuwd afwachten, bevestigen al
vast dat de Volksunie in het verleden terecht de schaamteloze ko
lonisering van overheidstaken door parapolitieke belangengroe
pen heeft aangeklaagd. 

Het schandaal krijgt maar zijn volle afmetingen bij de beden
king dat de modale burger de jongste jaren „de evenwichten van 
de sociale zekerheid" heeft moeten ondersteunen met allerlei ver
hoogde bijdragen, solidariteitsbijdragen, kompensatiebijdragen 
en gemiste indekssprongen. ledere sanering en hervorming van 
de sociale zekerheid is belet geworden door het parapolitieke zui-
lenkompleks dat zich schaamteloos bleef vergrijpen aan de gel
den van de verzekerden, aan de gemeenschapsgelden. De Volksu
nie krijgt thans gelijk, waar zij in het verleden beweerde en aan
toonde dat het zuilensisteem de sanering van de overheidsfinan-
cies in de weg staat. Ook bij de sanerings- en besparingsmaatrege
len van de huidige regering werd stelselmatig voorbijgegaan aan 
de gesloten jachtterreinen van de zuilen. 

Inmiddels krijgt de geloofwaardigheid van de politieke wereld 
bij de gewone burger een nieuwe deuk. Zopas werd in Nederland 
een lid van de Tweede Kamer de laan uitgestuurd voor praktijken 
die kinderspel zijn, vergeleken bij wat uit het dossier van het 
Hoog Komitee naar buiten is gelekt. De Volksunie is dan ook van 
mening, dat de politieke wereld het aan zichzelf verplicht is, volle 
klaarheid te scheppen over het dossier van de mutualistische mis
bruiken. Zi) eist daarom de onverwijlde oprichting van een parle
mentaire onderzoekskommissie. 

Tenslotte nog dit: ook aan dit dossier, zoals trouwens aan alle 
belangrijke Belgische dossiers, zit een kommunautaire angel. 
Haaien vreten mekaar niet op. de christelijke en socialistische 
mutualiteiten, die in de beste verstandhoudmg het Riziv-
kompleks beheersen, hebben menig potje gedekt gehouden. On
der meer het potje van de Waalse tekorten en de Vlaamse over
schotten. De gezondheidszorg in Vlaanderen is stukken goedko
per dan in Wallonië. Maar dat zal een zorg wezen voor de kleur
mutualisten, de christelijke die vooral vanuit Vlaanderen en de 
socialistische die vooral vanuit Wallonië naar dezelfde Belgische 
ruif reiken. tvo 
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De Volksunie verzet zich tegen het sturen van 

Belgische mijnenvegers 
Tijdens het weekeinde of in liet begin van vol

gende week zal de Belgische regering een beslis
sing nemen over het al dan niet sturen van Belgische 
mijnenvegers naar de Perzische Golf. 

De VU zegt alvast neen. Met reden. 

A LS het van minister Tinde-
mans alleen zou afhangen, 
dan was de beslissing reeds 

genomen en waren er nu al Belgi
sche mijnenvegers op weg naar 
het konfliktueuze Golfgebied 
Dinsdag zette Den Haag alvast het 
licht op groen en het vermoeden 
IS groot dat ook Brussel dit zal 
doen De Volksunie van haar kant 
vraagt de Belgische regering na
drukkelijk af te zien van een der
gelijke interventie, en dit om di
verse redenen 

Vooreerst meent de VU dat het 
sturen van mijnenvegers geens
zins bijdraagt tot het verminderen 
van de spanningen in dit gebied, 
wel integendeel Vooral nu VN-
sekretaris-generaal Perez de Cu-
ellar begonnen is aan een vre
desmissie om binnen afzienbare 
tijd tot een staakt-het-vuren te ko
men tussen de oorlogvoerende 
partijen, bestaat de kans dat elke 

buitenlandse tussenkomst door 
Iran of Irak als een aggresieve in
menging wordt beschouwd Met 
alle nefaste gevolgen vandien 

Verder meent de VU dat een 
beslissing terzake slechts kan ge
nomen worden na rijp overleg tus
sen de twaalf EG-landen Indien 
binnen de EG kollegiaal overwo
gen zou worden militair materieel 
en manschappen m te zetten, dan 
zou dit tenminste gekoordmeerd 
kunnen verlopen Het verspreid en 
onafhankelijk optreden leidt tot 
mets en is bovendien gevaarlijk 

Ten derde vindt de VU het al te 
hypokriet nu Belgische mijnenve
gers te zenden naar de Golf, na
dat precies vanuit Belgische fa
brieken en zeehavens vele tonnen 
munitie en wapens werden gele
verd en verscheept naar Iran en 
Irak De talrijke onthullingen (o m 
in dit weekblad) bewezen immers 
dat ook Belgische bedrijven daad

werkelijk oorlogstuig leverden aan 
de Golfstaten Nu worden trou
wens reeds slachtoffers van che
mische wapens in onze ziekenhui
zen verpleegd, terwijl onlangs uit
lekte dat de komponenten voor 
deze verschrikkelijke vorm van 
oorlogvoering mede m ons land 
werden gefabnceerd' 

De meest zinvolle bijdrage van 
ons land in dit jarenoude en bloe
dige konflikt IS dan ook het volle
dig stopzetten van de handel m 
wapens en munitie met deze lan
den, evenals het nemen van initi
atieven die de andere geïndustri
aliseerde landen tot zo'n embargo 
kan doen besluiten Zoals overi
gens in een recente VN-resolutie 
werd voorgesteld (pvdd) 

Wereldreis 
Twee jonge informa

tici gaven hun job op en 
willen gedurende drie 
jaar de hele wereld rond 
reizen. Op zoek naar 
Vlamingen. 

(Lees biz. 24) 
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... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

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

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

De redaktie 

IN HET BELGISCH 
HUISHOUDEN 

Dit land is als een huis, gepland en 
gebouwd door vreemde architekten 
en bouwmeesters Het bestaat uit 2 
panden, het ene wat groter dan het 
andere met voor elk een tuin erbij 

De vreemde eigenaar heeft dit 
tweeledig huis doen bewonen door 2 
gezinnen, vreemd aan elkaar en ver
schillend van taal en aard 

Het ene pand is bewoond door een 
kinderrijk gezin, van het andere ge
zin, dat minder talrijk is, is geweten 
dat vooral de ouders en de grootste 
kinderen op heerschappij belust zijn 

Het botert met tussen de twee ge
zinnen, maar dit is met de schuld van 
de wederzijdse kleine kinderen 

Op geregelde tijdstippen komt een 
vorstelijke heer onder de gezinnen 
solidariteit en verdraagzaamheid pre
diken, maar de vader en de grote 
broers van het kleinste gezin willen 
aan die edele waarden geen gehoor 
geven Ze veroorloven zich zelfs in het 
nabung pand binnen te dnngen en er 
de wet te gaan stellen, niettegen
staande ze, wanneer ze zich ernstig 
zouden gedragen, door hun buren 
welwillend zouden aanhoord worden 
(Voeren, Brusselse randgemeenten) 
Neen, ze zijn zo vraatzuchtig een deel 
van de tuin van hun buren op te eisen 
(Moeskroen, Komen) en de vredelie
vende mensen van het grootste gezin 
lieten maar begaan Als toppunt van 
arrogantie is het feit, wanneer, vol

gens het huiselijk reglement (de wet), 
het kind van het grote gezin een 
woord wil gaan meepraten met de 
kinderen van het kleine gezin, dan 

wordt het dat woord door de grote 
broers met toegestaan Wanneer het 
protesteert wordt de deur voor z'n 
neus brutaal dichtgeklapt (Toon Van 
Overstraeten) 

J. De Dier, Erembodegem 

WILLEM VAN SAEFTINGE 

Wie kan mij helpen een gedicht uit 
mijn kinderjaren (± 50 jaar geleden) 
terug te vinden? Het draagt de titel 
,.Willem van Saeftinge" en een strofe 
luidt als volgt 

,,Als voelde hij geen dorst 
bij noen noch avondbrand 
Als was zijn arm nooit moe 

van 't onbedaarlijk zwaaien 
Staat sinds de vroegen morgen 
op het roggeland 
Een witte monnik 
Steeds met wakkre slag te maaien 

en zo verder 
Graag een antwoord aan Augustin 

Daelemans, Regelsbruggestraat 68 te 
9300 Aalst Dank bij voorbaat i 

VEELBELOVEND 

WIJ ' van 12 februari bracht twee 
romans als één omstreden geheel 
Beide romans beschrijven namelijk 
een homofiel thema 

Gesteld, dat homofilie moeilijk blijft 
voor wie in zichzelf geen homofilie wil 
vinden, blijft het in uw bespreking zeer 
merkwaardig, dat ,,een moreel kon-
flikt" als kwotering van u , veelbelo
vend" krijgt en , een heidens uitle
ven" daarentegen zonder talent" 

Uw bespreking is wel traditioneel 
maar met bij deze fijd Want, in de 
eerst beschreven homo-jongen zit 
nog ,de-kom-eens-op-mijn-kamer-fi-
guur", een Vlaams-nationaal gebeu
ren, waartoe ook alle stuwers van het 
Vlaams-nationalisme behoorden 
Dus, hij IS de veet-belovende 

De man in het tweede verhaal, over
schrijdt volgens u, de grenzen van de 
goede smaak en hij zit dus in ,,het 
slechte" Merkwaardig hoe voorzich
tig uw mening — die eigenlijk .zon
dig" zou moeten uitspreken — wordt 
omschreven 

(ingekort) 
J.L., Antwerpen 

POCKETFORMAAT 

Met grote verbazing las ik m het 
artikel van TVO volgende zin ..Hetis 
pijnlijk te moeten lezen dat (het van uit 
Sahel-kijkpunt „rijke") België volgend 
jaar aan zijn praktisch zes miljard 
staatsschuld nog eens een half mil
jard zal toevoegen" 

Het IS toch zo dat ons dierbaar 
België komend jaar aan zijn 6000 
miljard schuld toe is en dat ons aller 

Verhofstad daar nog (hij weet het 
zelf nog met hoeveel) verschillende 
honderden miljarden wil aan toevoe
gen 

Gelukkig in hetzelfde blad, bij de 
lezerbneven zag Wilfried Rosiers met 
zijn artikel Belastingsverlaging' de 
onmogelijkheid hiervan in (onbewust 
echter want hij kon met weten wat 
TVO zou neerpennen betreffende de 
staatsschuld) door de zinsnede Hoe 
kan een land met 6000-miljard schuld 
nu plots geschenken uitdelen' 

WIJ zijn het zo stilaan wel gewoon 
dat men ons tot vervelens toe met de 
miljarden rond de oren kletst, men zou 
er wel de tel bij verliezen, doch een 
artikel als ,,Pocketformaat" zou toch 
zo geen fouten mogen bevatten 

Als Wilfned Martens dit mini tekort 
gelezen, of laten lezen heeft moet hij 
wel geglunderd hebben' Als dat nu 
eens kon, dan zou hij zonder enige 
twijfel het einde van zijn befaamde 
tunnel al lang achter zich gelaten 
hebben en zou hij zeker de neiging 
hebben om Sire Baudouin te verdnn-
gen en zich zelf lot koning van het 
Belgenland te laten tronen i 

(ingekort) 
Julien Devisé, 
Maasmechelen 

ZO€K€Rg€ 
D 21j flink meisje met diploma kle-
ding-beroepsschool, zoekt een be
trekking in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel Retoucheren, stik
ken, verkoop en zelfs onderhoud inte
resseren haar daar ze graag werkt 
C 23j tweetalige gehuwde bediende 
met diploma 5j technische Weten
schappen zoekt een betrekking als 
bediende m het Brusselse of op de as 
Brussel Aalst 
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 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel 582 10 93 
H 
HSIEPHANOElW 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen. Markt 17 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72 

2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichtemelde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderThiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54 40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

et ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42 32.46 

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

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag 
' ^sloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESTOURAWT-FRTFUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Alfamira stone gnJI 

Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

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

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

Joris Van den Dnessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

I /fm\i Hoek 
\ ^ ^ j Wolvengracht 

TTT^T^.TT Leopoldstraat 
Tel 217 91 53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
m 't hartje van Brussel 

Banketbakkeni 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

TeL 011/65.73.05-65.89.40 

CAK 
ZAAI 

lOGCMtHT 

BRCC 
011/47 28 97 ^ U I I / ' t ' ^ o »# 
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Vreven: 
merkwaardig 
kabinet 

Kabinet 
De onthullingen over het mlljar-

den-gefoefel bij de ziekenkassen, 
dreigen een ander schandaal in 
de vergeethoek te drummen. Met 
name de steekpenningen die be
taald werden bij de aankoop van 
granaten voor het Belgisch leger. 

De kabinetschef van ex-minis
ter Freddy Vreven werd in dit 
verband geruime tijd opgesloten, 
evenals een man uit Ledegem die 
als tussenpersoon fungeerde. Vo
rige week werd nog een nieuwe 
aanhouding verricht. Nu werd de 
ex-kabinetssekretarls, ene Pe
trus C , van diezelfde PW-eksel-
lentie in verzegelde bewaring ge
nomen. 

Deze gewezen militair is onge
twijfeld een merkwaardig figuur. 
Zo trok hij ooit eens naar Thai
land, stichtte daar een spookach
tige naamloze vennootschap 
waarmee hij naderhand allerlei 
bizarre transakties ondernam en 
bracht als blijvende herinnering 
een Thaise schone mee. Op Vre-
vens kabinet hield hij zich o.m. 
onledig met de aankoop van 
114.000 obussen en daarbij zou 
een aardig frankse te veel betaald 
zijn geworden. 

Tot slot zou deze Petrus C. zich 
ook nog als kabinetslid verdien
stelijk gemaakt hebben bij het 
,,arrangeren" (tegen betaling!) 
van dossiers ten gunste van een 
bekend politikus uit het Waas
land. 

Wordt het niet eens tijd de poli
tiek verantwoordelijke zélf aan de 
tand te voelen? Vreven is welis
waar niet langer minister, maar 
toch nog steeds PVV-kamerlid en 
notaris in Sint-Truiden... 

Vredesmissie 

De 19-jarige Westduitser Ma-
thias Rust, die op 27 mei onge
stoord met een sportvliegtuigje 
geland was op het Rode Plein te 
Moskou, werd door zijn Sovjetrus-
sische rechters schuldig bevon
den en veroordeeld tot vier jaar 
gewoon werkkamp. 

Tijdens zijn proces had Rust 

nochtans gezegd dat zijn stunt 
vredevol geïnspireerd was. Hij 
hoopte aldus bij de hoogste Sov
jetleiders een gesprek te kunnen 
afdwingen over vrede en demo-
kratie: ,,lk meen dat de bevolking 
in oost en west bereid is om in 
vrede te leven en dat beide kan
ten ervan overtuigd zijn dat geen 
van beiden wapens nodig heeft.", 
verklaarde de jonge man. 

De rechters traden echter de 
stelling van de openbare aankla
ger bij en stelden dat Rust zich 
schuldig had gemaakt aan schen
ding van het Russische luchtruim, 
verstoring van de openbare orde 
en overtreding van de luchtver-
keersregels. 

Toch hopen velen met ons dat 
Mathias Rust binnenkort vrij komt 
en zijn straf dus niet moet uit-
brommen. Dit zou trouwens het 
imago van partijleider Gorbatsjov 
in het buitenland nog verbeteren. 
Met zicht op een mogelijke top
ontmoeting met president Rea
gan, kan Gorbatsjov moeilijk zelf 
een betere publicitaire zet beden
ken. Alhoewel ingewijden dan 
weer zeggen dat Gorbatsjov 
steeds meer tegenwind ervaart in 
eigen land en partij bij zijn voort-
Cjezette glasnost-pogingen. 

Denert: 
water is 
waardevol 

Kruibeice 
Wie de jongste weken steeds 

weer het nieuws haalt, is de Krui-
beekse VU-burgemeester Antoi-
ne Denert. 

Met hand en tand verdedigt 
deze gebaarde burgervader zich 
tegen de plannen van verkeersmi
nister De Croo om de Schelde-
veren af te schaffen. Deze beslis
sing zou inderdaad zwaar nega
tieve gevolgen hebben voor de 

Kris Versyck, VVZ-beheerder 
• Hoe reageert U, als beheer
der van de Vlaamse Zieken
fondsen, op de onthutsende be
richten over de miljardenfraude 
door de mutualiteiten? 

„De publieke opinie is opge
schrikt door de onthullingen i. v.m. 
de,, twijfelachtige praktijken in de 
ziekenfondsen, meer bepaald in 
de grote mastodonten als kristelij-
ke en socialistische ziekenfond
sen". 

De grootschaligheid van de ont
hullingen heeft ons eigenlijk wel 
verrast. Doch na wat er de jongste 
jaren in de pers verschenen is, 
zijn we er niet zozeer verwonderd 
over, alhoewel het in ons dierbaar 
vaderland niet de gewoonte is dat 
de grote honden elkaar bijten." 
• Hoe kon het zover komen? 

,,Het moet wij toch van het hart 
dat de inspektiediensten van het 
RIZIV — vooral dan bij de grote 
ziekenfondsen — hun kontroles 
niet nauwkeurig genoeg hebben 
verricht. Uit cijfers gepubliceerd 
in Parlementaire Vragen en Ant
woorden, blijkt trouwens dat van 
de aangekondigde RlZIV-kontro-
les bij de Neutrale en Beroepszie
kenfondsen er 90 % daadwerke
lijk werden uitgevoerd, terwijl dit 
percentage bij de kristelijke en 
socialistische ziekenfondsen 
schommelde rond 50 %. Van een 
voorkeursbehandeling gespro
ken. 

Bovendien gebeurde er zelden 
een kontrole op de uitgaven voor 
administratiekosten, omdat het 
hier inderdaad gaat om vast toe
gekende bedragen. Is er op het 
einde van het jaar een overschot, 
dan blijft dit eigendom van de 
verzekeringsinstellingen. Zij die
nen alleen hun uitgaven te verant
woorden en de eventuele over

schotten korrekt te boeken. Dit 
laatste is blijkbaar niet gebeurd 
bij de kristelijke en socialistische 
ziekenfondsen..." 
• Hoe Is de situatie bij de VVZ-
ziekenfondsen? 

„De VVZ-ziekenfondsen wer
ken voornamelijk op primair vlak 
en zijn aangesloten bij de Neutra
le Landsbond of de Beroeps
landsbond. Geen enkele primaire 
kas aangesloten bij één van deze 
Landsbonden kan zijn eigen za
ken runnen met hun budget aan 
administratiekosten in de ver
plichte verzekering. Zij hebben 
bijgevolg geen enkel probleem 
om hun budget korrekt te verant
woorden. Het tekort dienen zij 
aan te vullen met hun overschot 
op de bijdragen van de leden in 
de vrije en aanvullende verzeke
ring. 

Wat de kontrole bij de VVZ-
ziekenfondsen betreft, die gebeu
ren hoofdzakelijk op het niveau 
van het Verbond of de Lands
bond. Bij mijn weten werden bij 
de VVZ-ziekenfondsen nog geen 
onregelmatigheden gesigna
leerd. " 
• Wat moet er nu gebeuren? 

,, Volgens de bestaande wetge
ving krijgen de verzekeringsin
stellingen jaarlijks een vast bud
get per lid, waarmee zij al hun 
administratieve kosten dienen te 
betalen. Een eventueel overschot 
blijft hun eigendom. Tekorten 
moeten zijzelf bijleggen. Dit is 
voor mij nog steeds een gezond 
principe. Alleen dienen duidelijke 
wettelijke richtlijnen gegeven te 
worden, wat precies verstaan 
moet worden onder administratie
kosten en wat precies mag be
taald worden met de eventuele 
overschotten. 

Het wordt dus hoog tijd dat de 
ziekenfondsen klare en preciese 
richtlijnen krijgen over wat wel en 
wat niet mag. Het wordt ook tijd 
dat de ziekenfondsen met meer 
verder worden opgezadeld met 
een steeds onoverzichtelijker 
wetgeving. 

Bovendien is het noodzakelijk 
dat ook.de artsen-wereld grondig 
wordt doorgelicht. Wie is verant
woordelijk voor de overkonsump-
tie ? Waarom moeten bij eenzelf
de patiënt dezelfde onderzoeken 
door verschillende artsen worden 
herhaald? Waarom moeten bij 
terminale patiënten nutteloze 
operaties worden verricht en dan 
nog met gesofistikeerde (dure) 
apparatuur? De illegale scanner 
van dr. Wynen is voldoende ge
kend... 

De kleinste bediende van het 
kleinste ziekenfonds kan vertellen 
welke schandalig overdreven 
„erelonen" heel wat geneeshe
ren aan hun patiënten durven vra
gen. Natuurlijk wordt op het ge
tuigschrift voor verstrekte hulp, 
slechts het officieel honorarium 
vermeld. Dit zou men „de zwarte 
kassen" van de geneesheren 
kunnen noemen. Ook daar ligt 
een taak voor onderzoek." 

• U vreest dus geen RlZIV-kon-
trole? 

,,Neen! De WZ-ziekenfondsen 
zijn bereid samen te werken met 
de zorgenverstrekkrs om over 
mogelijke bespanngen te praten. 
I^aar dan wel op basis van ernsti
ge argumenten en kontroles, niet 
alleen op de administratiekosten 
van de ziekenfondsen maar te
vens op de prestaties van de 
zorgenverstrekkers, die 95 % van 
de RlZIV-uitgaven bedragen." 

AIENSEN IN 
HET NIEUWS 

Onder de vijftigduizend deelnemers aan ,,Gordel" herkenden wij een 
hele reeks VU-politici. Ook voorzitter Jaak Gabriels kwam zijn verbon
denheid met de Vlaamse gemeenten rond Brussel nadrukkelijk beves
tigen. 
En die 250 knappe VU-petjes waren in een mum van tijd uitgeput. 

(foto:studio Dann) 

duizenden die nu van deze dienst 
gebruik maken om naar het werk 
of de school te gaan. Eerstdaags 
wordt daarover vergaderd, maar 
Denert laat er geen twijfel over 
bestaan dat hij de protestakties 
nog zal opvoeren indien men be
sluit tot de afschaffing. 

Daar kwam deze week nog een 
andere water-kwestie bovenop. 
Plots zag men dat het Kruibeekse 
leidingswater een bruin kleurtje 
vertoonde en uit onderzoek bleek 
dat het ijzergehalte veel te hoog 
was. Denert besloot dan maar, in 
afwachting van de noodzakelijke 
herstellingswerken, tot het gratis 
uitdelen van Zwitsers bronwater 
in plastiekzakjes. 

Dit alles volgt op zijn initiatie
ven rond de gammele dijken en 
de massale aanvoer van zandzak-
jes vorig jaar, evenals het enteren 
van de SflT-milieukaravaan enke
le maanden geleden. Antoine De
nert wordt steeds meer dé VU-
water-burgemeester. 

Goed nieuws 
Natuurlijk is er ook goed 

nieuws. 
Volgende week bv. worden de 

schatten van het Gulden Vlies 
vanuit Wenen naar Brussel over
gevlogen, begeleid door vier F-
16-staaljagers. Tot 16 december 
zal men deze unieke verzameling 
kunnen bekijken in het Brusselse 
paleis voor schone kunsten, in het 
kader van de Europaliafestivitei-
ten. Feesten waarop president 
Kurt Waldhelm door de Belgi
sche regering nota bene niet werd 
uitgenodigd... (Mobutu wel?) 

Verder zal zelfs de grootste 
kultuurbarbaar straks bij omzeg
gens elke financiële verrichting 
aan een kultureel grootmeester 
worden herinnerd, vermits de Eu-
rocheckkaarten vanaf nieuwjaar 
versierd zullen zijn met een af
beelding van de ekspressieve kop 
van Ludwig von Beethoven. 

Voor het eerst bracht een Oost-
duits partijleider een officieel be
zoek aan West-Duitsland, alhoe
wel hij meteen duidelijk stelde dat 
er van een mogelijke hereniging 
van het verscheurde Duitsland 
helemaal geen sprake kan zijn. 

Voorts komt er vermoedelijk 
een apart weerbericht voor de 
kust, in de hoop aldus het tanend 
toerisme terug op te krikken. 

Vermelden we nog dat het ge
recht binnenviel in het PVV-doku-
mentatiecentrum te Brussel en er 
de boekhouding in beslag nam, 
terwijl twee verantwoordelijken 
voor ondervraging werden mee
genomen. 

Tot slot vierde Boudewijn I zijn 
57ste verjaardag, riep Wllfried 
Martens zich uit tot ..federalist 
van het eerste uur" en konden 
new-wavers zich via de buis uren
lang vergapen op het gehuppel 
en gekreun van de uitdagende 
Madonna. Of is dit geen goed 
nieuws misschien? 

Madonna 
op de buis 
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Indien minister Tindemans zijn zin knjgt, zullen straks ook Belgische mijnenvegers en matrozen naar het 
Golfgebied worden gestuurd. Om springtuigen van o.m. Belgisch fabrikaat op te ruimen? (foto Beiga) 

PDB 
Enkele dagen geleden meende 

de frankofone pers dé primeur van 
het jaar ontdekt te hebben. De par
tij van de Duitstalige Belgen (PDB) 
zou dikke poen opgestreken heb
ben van een zogeheten ,,neo-
nazistische" organisatie. 

Tijdens het weekende gaf de 
zwaar aangeslagen PDB-voorzitter 
Lorenz Paasch uitleg bij wat er 
precies gebeurd was, daarbij 
konstant gehinderd door het onuit
staanbare optreden en de arro
gant reagerende franstalige 
perslui. In werkelijkheid beijvert de 
betrokken kulturele stichting Her
mann NIermann zich om de 
Duitstalige minderheden, o.m. in 
België en Denemarken, te steu
nen. Een perfekt legale praktijk. 
De Waalse pers en RTL beschou
wen alle hulp vanuit West-Duitland 
voor de Duitstaligen in de Oost
kantons echter als uitingen van 
neo-nazisme... 

Deze franstalige aantijgingen te
gen de PDB zijn des te ergerlijker 
omdat enkele uren daarvoor de 
top van de franstalige landen was 
beëindigd geworden. Daar riep de 
socialistische president van Frank
rijk riep alle taaigenoten op om ak-
tieve hulp te verlenen aan alle 
frankofonen, waar ook ter wereld 
en zonder rekening te houden met 
het heersende regime. Aan deze 
vergadering werd trouwens deel
genomen door een reeks dlktato-
riale staatshoofden, waaronder 
Mobutu. Niemand protesteerde 
daartegen, ook niet de Belgische 
premier Wilfried Martens. Deze 
laatste had het immers nodig had 
geacht het franstalig imago van 
België in het buitenland nog een 
beetje te ,,verbeteren". 

Enkele van onze franstalige 
perskollega's worden schijnbaar 
niet gehinderd door de drang naar 
meer rechtlijnigheid... 

De 
g j E 7 slulkwerk in de Indu-
f m strieianden en de zoge-
• • naamde Informele sek-
tor in de ontwikkelingslanden 
hebben als gemeenschappelijk 
kenmerk, dat het ekonomische 
aktlvltelten zijn die ontsnappen 
aan de nationale boekhoudin
gen. Maar daar houdt de over
eenkomst op. In de ontwikkelde 
landen dient slulkwerk door
gaans om belastingen te ontdui
ken. In de Derde Wereld schuwt 
het Informele werk het daglicht 
niet. 

De Informele sektor Is een 
ekonomische faktor van belang. 
In de Nigerijnse hoofdstad Nia
mey bvb. stelt hij evenveel men
sen tewerk als de officiële. 

In het snelgroeiende Abidjan, 
hoofdstad van de Ivoorkust, 
brengt de ekonomische krisis 
mee dat honderdduizenden hun 
schotel atiéké trachten te ver
dienen in de informele sektor. 

Zich z'n brood op straat te ver
dienen in het betonnen oerwoud 
van Abidjan vergt lef en fanta
sie. Neem nou de jongens die le
ven in het kielzog van de auto. 
Het Abidjaans Plateau met zijn 
Manhattan-allures op een be
perkte ruimte, kent sinds de 
boom van de zestiger jaren 

Elite? 
Vorige week publiceerde de Ko

ning Boudewijnstichting de resul
taten van een onderzoek over 
,,Onderwijs en vorming als hefbo
men voor armoedebestrijding". Ei
genlijk werd daarin bevestigd wat 
velen reeds eerder gesteld had
den. 

Onderwijs en vorming zijn zo 
wordt door deze enquête on
derstreept — niet in staat de eko
nomische en sociale marginalise
ring uit onze samenleving te ban
nen. Bovendien blijkt dat kinderen 
uit de maatschappelijk zwakkere 
groepen minder participeren aan 
het onderwijs en slechts over
vertegenwoordigd zijn in het be-
roepsondenwijs. De doorbraak van 
kinderen uit arbeidersgezinnen 
naar de hogescholen en universi
teiten is nog steeds geen feit, in
tegendeel. Waardoor de vicieuze 
cirkel behouden blijft: lage scho
lingsgraad, hoge werkloosheid, 
uitsluiting van sociale zekerheid 
en marginalizering. 

De Koning Boudewijnstichting 
pleit daarom voor een aangepaste 
opleiding van de leerkrachten, een 
breed algemeen vormingspakket 
voor alle schoolgaanden en bie-
zondere inspanningen ten gunste 
van jongeren uit de minder be-
goede milieus; inzichten die het 
VU-partijbestuur enkele dagen 
daarvoor ook al had verkondigd. 

De andere politci en vooral de 
regeringspartijen worden ,,ver
zocht" rekening te houden met 
deze aanbevelingen. 

VEV kraakt... 
Dinsdag maakte het Vlaams 

Ekonomisch Verbond (VEV) stoof-
hout van de myte alsof deze 
roomsblauwe regering erin ge
slaagd zou zijn de ekonomische 

parkeer- en verkeersproblemen. 
De politie ging die in de jaren 

zeventig te lijf met grote midde
len : bij ledere fout geparkeerde 
wagen werden de banden plat-
gezet. Deze drastische Ingreep 
deed onmiddellijk een splinter
nieuw beroep ontstaan: dat van 
bandenopblazer. Voorzien van 
een pomp en een spanningsme-
tertje hielp de blazer de foutpar-
keerder uit de penarie', mits be
taling van zowat 20 Bfr. per op 
te pompen band. 

In 1979 ging het beroep van 
bandenopblazer ter ziele. Het 
stadsbestuur plaatste dat jaar 
parkeermeters. De jongens lie
ten hun pomp en hun metertje 
thuis en stapten over op het be-

problemen van dit land op te 
lossen. 

Vooreerst, aldus deze Vlaamse 
patroonsorganisatie, is de sane
ring van de overheidsfinanciën on
voldoende. Alleen nog maar om 
de rentesneeuwbal te stoppen, 
moet het overheidstekort tot 5% 
van het bruto nationaal produkt 
worden teruggeschroefd. Ook de 
wijze waarop de luttele verbetering 
van het tekort (amper 0,6%) zal 
worden bereikt, is ontoereikend: 
door eenmalige inkomsten (via de 
verkoop van overheidsbedrijven 
en ECU'S) en technische truukjes. 

Ook inzake de staatshervorming 
onderneemt de regering niks 
goeds, merkt het VEV op. De eko
nomische ontwikkeling en de bud
gettaire sanering zijn volgens deze 
belangrijke werkgeversvereniging 
en in tegenstelling tot wat de re
gering verkondigt, niet los te den

roep van parkeerplaatszoeker. 
Ze werkten In teamverband, le
dere vrijgekomen parkeerruimte 
werd dadelijk door een teamlid 
In beslag genomen. De rest van 
het team leidde de zoekende 
chauffeur desnoods vanaf de 
rand van de stad naar de par
keerplaats. 

Ook aan dat beroep kwam een 
einde, toendeparkeermeters —-
een Westers snufje zonder tro-
penervaring — ter ziele nijgden. 
De politie ging toen de parkeer-
chaos te lijf met takelwagens. 
De straatjongens schakelden 
over op een nieuwe baan: die 
van takelwagenbelemmeraar. 
De foutparkeerder betaalde hen 
voor de ongelooflijke vindin
grijkheid waarmee ze de takel
wagen weghieMen. Hun geën
sceneerde ongevalletjes, rellet
jes en toevallige versperringen 
zorgden er voor, dat het sisteem 
takelwagen in de kortste keren 
werd opgeheven. 

Sindsdien zijn ze gewoon au
tobewaker. Voor een klein hand-
geld zorgen ze er voor, dat de 
parkeerder zijn wagen-met-
inhoud intakt terugvindt: „mon
sieur, je garde; pas une mouche 
y touchera". 

ken van een goede en verder
gaande staatsomvorming. 

Een duidelijke staatshervorming 
met een homogene en funktionele 
bevoegdheidsverdeling, gesteund 
op financiële verantwoordelijkheid, 
is een essentiële voonwaarde. Zo
wel voor de sanering van de open
bare financiën als voor de bestuur
baarheid van het land. 

...regerings
voorstellen 

Over de door de regering voor
gestelde belastingverlaging zegt 
het VEV dat deze in een pre-
elektorale sfeer werden uitgewerkt 
zonder daarbij de belangrijke eko
nomische doelstellingen, nl. de ar
beidsmotivatie en de onderne
mingszin, na te streven. Het zg. fi
nancieel dekkingsplan werd trou
wens verschoven naar de vol
gende legislatuur. 

Daarenboven kan getwijfeld 
worden aan de ,.verlaging" van de 
fiskale druk omwille van het 
schrappen van een groot aantal 
fiskale uitgaven. 

,,Totaal onekonomisch en in-
konsekwent" is voor het VEV de 
beslissing om de verlaging van de 
personenbelasting te financieren 
door een verhoging van de fiskale 
druk op de venootschappen, door 
het afschaffen van o.m. de In
vesteringsaftrek en de te verwach
ten verhoging van de aksijnzen. 
Over de regeringsplannen tot be
lastinghervorming bereidt het VEV 
overigens een lijvig rapport voor. 

Konklusie? Het VEV kraakt dus 
het vakantiegeklungel van de re
gering af en lijkt daardoor zelfs 
een heviger tegenstander te wor
den van het roomsblauwe beleid 
dan de twee grote kleurvak-
bonden. 

Hooligans... 
Over enkele dagen worden de 

26 Britse hooligans venwacht, die 
zich op verdenking van doodslag 
zullen moeten verantwoorden voor 
hun gruwelijke wandaden n.a.v. 
de wedstrijd tussen Turijn en Li
verpool, nu ruim twee jaar gele
den. Dit zinloze geweld kostte aan 
39 mensen het leven, terwijl hon
derden gewond raakten. 

Het gehakketak over het al dan 
niet uitleveren van deze vandalen 
heeft maanden geduurd. VU-
kamerfraktieleider Hugo Cove-
liers moeide zich onlangs in dit de

bat door te stellen dat deze onver
laten best niet aan België worden 
uitgeleverd, vermits de kans groot 
is dat de hele rechtsprocedure 
noch min noch meer tot een show 
zal degraderen. Bovendien wor
den de politieke beleidsverant
woordelijken niet verontrust. Toch 
kreeg justitieminister Gol zijn zin. 

Op een druk bijgewoonde pers-
konferentie gaf hij tekst en uitleg 
bij het onthaal en de behandeling 
die de hooligans te beurt zullen 
vallen. Behalve befaamde advoka-
ten en het gratis ter beschikking 
stellen van een reeks dossiers, 
werd de gevangenis van Leuven-
Centraal netjes in gereedheid ge
bracht. Er werd zelfs voorzien in 
televisietoestellen, waarop de 
BBC de hele dag te bekijken zal 
zijn. 

De maksimale straf voor de ge
pleegde misdrijven bedraagt tien 
jaar, maar naar verluidt zouden de 
veroordeelden naderhand hun 
straf kunnen uitzitten in Britse ge
vangenissen. 

...en Vorst 
De al te nadrukkelijke voor

keursbehandeling die de Britse 
hooligans zullen genieten, viel be
grijpelijkerwijze niet in goede 
aarde bij de „gewone" gedetineer
den in andere gevangenissen. 

Zondagnamiddag braken er 
zelfs ernstige rellen uit in Vorst. 
Deze strafinrichting geniet een 
biezonder slechte reputatie; re
centelijk bracht Uü-Europarle-
mentslid Willy Kuijpers er een be
zoek, waarvan hij naderhand het 
onthutsende verhaal deed o.m. in 
dit weekblad. 

De incidenten in Vorst groeiden 
uit tot een ware veldslag tussen 
gevangenen en ordestrijdkrach
ten. Zelfs de speciale interventie-
groep Dyane moest bijspringen 
om de muiterij te onderdrukken en 
daarbij vielen nogal wat gewon
den, 's Anderdaags braken on
lusten uit in andere Belgische ge
vangenissen, waar nog midde
leeuwse toestanden heersen. 

Gol (en met hem de hele „kriste-
lijk"-liberale regering) doet er in
derdaad goed aan eindelijk iets te 
ondernemen om de vaak wraa-
kroepende leefomstandigheden 
van de Belgische gedetineerden te 
verbeteren, vooraleer een show op 
te voeren om en rond de luksu-
euze opsluiting van buitenlandse 
verdachten. 

autojongens 
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Uitrustingsplan 1985-1995 aangepast? 

Elektriciens biijven 
8ste Icerncentrale eisen 

Naar aanleiding van de besprekingen in de kom
missie Ekonomische Zaken van de Senaat heeft 
staatssekretaris Aerts de elektriciteitsondernemin
gen verzocht het uitrustingsplan 1985-1995 aan te 
passen rekening houdend met nieuwe evoluties. 
Oorspronkelijk hebben wij in de Senaat een nieuw 
uitrustingsplan 1987-1997 geëist omdat de uit
gangspunten van het plan 1985-1995 voorbij
gestreefd waren. De meerderheid heeft deze vraag 
verworpen. 

lET aangepast (?) ultrus-
jtlngsplan windt er geen 

doekjes om en stelt reeds 
in het voorwoord ,,Voorliggend 

rapport beoogt de gevraagde infor
matie te verschaffen zodat de Re
gering de indienststelling van de 
N8 (achtste kerncentrale) kan 
goedkeuren, dit is in feite de enige 
beslissing die moet genomen 
worden". 

Hierdoor wordt meteen duidelijk 
dat het niet gaat om een eerlijk en 
objektief aangepast uitrustings
plan, maar over een pamflet dat 
zonder degelijke argumentatie 
reeds in het voorwoord ondubbel
zinnig stelt wat het besluit moet en 
zal zijn. 

Verbruiksevolutie 
In het plan van 1985 werd de in-

dienstname van de nukleaire een
heid N8 met een vermogen van 
1390 WM (megawatt) verantwoord 
geacht m 1995. Hierbij werd wel 
voorzien dat 50 % of 695 MW door 
Frankrijk zou afgenomen worden. 
Ondertussen is echter gebleken 
dat de Fransen niet meer zo sterk 
of helemaal niet meer geïnteres
seerd zijn in deze 50 %. Geen pro
bleem zeggen de elektriciteitson
dernemingen, wij kunnen de over-
kapaciteit wel elders kwijt en daar
enboven beweren zij dat de vraa-
gontwikkeling sneller stijgt dan in 
1985 voorzien. 

Het gemiddeld groeintme zou 
over de periode 1976-1986 2,7 % 
per jaar bedragen en sinds 1983 
zelfs jaarlijks met 3,6 % stijgen. 
Wat men er niet bij vertelt is waar 
deze groei vandaan komt! Uit de 
gegevens in de senaatskommissie 
verstrekt door de staatssekretaris 
voor Energie blijkt de enorme stij
ging van het aandeel van het ver
bruik voor elektrische verwarming 
waarvoor reeds 500 MW zou no
dig zijn. Hierbij gaat het om een 
gekreëerde behoefte die volledig 
overbodig is en daarenboven on
redelijk vanuit energetisch stand
punt. 

Produktiepark 
Het ontwikkelbaar vermogen 

bedraagt sinds 1986 13.187 MW 
waaruit blijkt dat de bouw van de 
N8 het beschikbaar vermogen met 
meer dan 10 % verhoogt. Er zijn 
natuurlijk andere aanpassingen 
voorzien, alsook een vermogenaf-
bouw van 695 MW over de periode 
1987-1995 Het ombouw-
programma van vier 300 MW-
groepen en één 136 MW-groep op 
steenkool gaat verder maar van de 
wervelbedcentrales blijkt niets in 
huis te komen. Plots heet het dat 
de indienstneming van de wervel-
bedcentrale wordt uitgesteld ver

mits deze technologie nog steeds 
in het stadium van industrieel ex
periment verkeert. Eigenaardige 
redenermg wanneer men deze 
vergelijkt met de eerder aangekon
digde suksesvolle resultaten van 
de samenwerking tussen KW en 
CMI. Wie verdraait de waarheid? 

Investeringskosten 
In het uitrustingsplan kunnen we 

lezen dat de vervanging van N8 
door kolencentrales een meerprijs 
betekent van 5 tot 15 miljard. 
Hierin zijn de boetes inbegrepen 
die aan Frankrijk moeten betaald 
worden wegens vroegtijdige over
eenkomsten zonder dat de rege
ring reeds toestemming had gege
ven N8 te bouwen. Eigenaardig 
genoeg komt deze meerprijs niet 
tot uiting in de tabel die bij het do-
kument werd gevoegd. 

In deze kosten is de simulator 
inbegrepen voor N8 alsook de ont
zwaveling en denitrifiering voor de 
koleneenheden. Eigenaardig ge
noeg werd geen vergelijking ge
maakt voor de kostprijs van een 
centrale op aardgas (milieuvrien
delijke brandstof). Ook werd geen 
gewag gemaakt van de preciese 
omvang van het aandeel in de 
kostprijs voor N8 van de afbouw, 
verzekering, afvalverwerking enz. 

Na enkele oppervlakkige gege
vens en onbewezen cijfers komen 
de elektriciteitsondernemingen na 
10 blz. tot de konklusie die reeds 
m het voorwoord was aange
kondigd : 

,,Het is dus noodzakelijk over 
N8 te beschikken in 1995 om te 
voldoen aan de behoeften van het 
land. De dringendheid van de be
tekening van de bestelling voor 
deze eenheid wordt dus be
vestigd." 

Belachelijk 
Het dokument dat als aangepast 

uitrustingsplan wordt aangekon
digd is dan ook ronduit belachelijk, 
lichtzinnig en vooringenomen. We 
kunnen enkel hopen dat de rege
ring een ernstiger werkstuk zal ei
sen vooraleer te beslissen In gans 
het dokument wordt met geen 
woord gesproken over het ongeval 
in Tsjernobyl, geen enkele relati
vering inzake het gebruik van ker
nenergie; wel integendeel 

Opnieuw wordt het onbewezen 
argument van de kostprijs voor 
kernenergie gebruikt in vergelij
king met energiewinning uit kolen 

De elektriciteitsondernemingen blijven een achtste kerncentrale eisen! 

Tot. specifieke kost F/kW 
Jaarlijkse specifieke kost 
kW jaar 

NB 
1390 MW 

76 173 

9 655 

Steenkool 
600 MW 

54 078 

7 692 

Steenkool 
300 MW 

61 580 

9.258 

Wervelbed 
105 MW 

65.944 

9.517 

en zonder bewijsvoering blijft men 
herhalen dat er geen realistische 
alternatieven zijn, ondanks aan
zienlijke bewijzen van het tegen

deel (1). Anderzijds blijft men uit
gaan van de onbewezen stelling 
dat de energiebehoeften zullen 
blijven stijgen. 

Het lijkt ons noodzakelijk het 
energievraagstuk in een breder 
perspektief te plaatsen en samen 
bekijken met de andere proble
men die een kritiek stadium nade
ren. Energie en energiebehoefte 
zijn immers betekenisvolle para
meters van het sociaal en ekolo-
gisch evenwicht. De vraag is dan 
ook of meer energie in de huidige 
onevenwichtige toestand onze 
problemen niet eerder verergert 
dan ze oplost. 

De nukleaire ramp te Tsjernobyl 
zou toch tot nadenken moeten 
stemmen, het was de ergste ramp 
in een lange rij waarbij telkens de 
gezondheid van tienduizenden, ja 
zelfs honderdduizenden mensen 
op het spel werd gezet. 

Ook het probleem van de ker
nafval blijft nog steeds onopgelost. 
Elke reaktor produceert jaarlijks 
tonnen radioaktief afval, dat gedu
rende vele duizenden jaren zijn 
giftigheid behoudt. Welk moreel 
recht hebben wij om dergelijke er
fenis na te laten aan de komende 
generaties? 

We zouden de argumenten te
gen kernenergie nog erg lang kun
nen maken, maar zelfs indien een 
meerderheid onder ons kernener
gie toch zou aanvaarden (wat nog 
steeds met bewezen is) dan nog 
is de bouw van N8 onverantwoord 
omwille van de hoge produktie-
koncentratie in Doel en op basis 
van het makro-ekonomisch argu
ment dat het hoogst onverstandig 
IS meer dan 70 % van de energie-
produktie af te stemmen op één 
energiedrager. 

De enig verstandige beslissing 
die de regering kan treffen is dan 
ook de bouw van N8 te weigeren. 

André Geens 

(1) We kunnen hierbij verwijzen naar de 
diverse studies van prof. Verbruggen en 
het Project at the Harvard Business 
School; Energy Future: Report of the 
Energy van Stobaugh en Yergin (1974). 

KB-Service voor Zelfstandigen 
Vers van de pers: De KB-brochure 

"De eenpersoons-BVBA, 
op uw maat gesneden?" 

De wet op de eenpersoonsvennootschap van 14 juli 87 ging op 1 september in. 
Hoe ze werkt, wat u moet doen, wat de gevolgen zijn, het staat haarfijn 
uitgelegd in de Kredietbank-brochure "De eenpersoons-BVBA, op uw maat 
gesneden.'" 
Wie ze reeds heeft aangevraagd, krijgt ze spoedig in de bus. Gratis. Wie dat 
nog niet deed, kan het nog altijd. Eveneens gratis, en door middel van bij
gaande coupon. Zo heeft u er spoedig heel wat nuttige informatie bij. 

Ik wens de KB-brochure: "De eenpersoons-BVBA, op uw maat 
gesneden .-*" 

Naam:_ 

Adres: _ 

Voornaam:. 

I 

Stuur deze coupon naar: j 
Kredietbank - Centrale Afdeling Marketing - Broekstraat 56 - j 
1000 Brussel. Of geef hem af in uw KB-kantoor i 

Beter bij de bank van hier 
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Uniform kiessisteem, leefmilieu en vrede 

EVA kongresseerde 
te Brussel 

BRUSSEL — Twee keer per jaar houdt de Euro
pese Vrije Alliantie een Algemene Vergadering. Eer
der dit jaar werd aldus in de Friese hoofdstad samen
gekomen. Deze week kwam Brussel aan de beurt. 
Behandelde de bijeenkomst in Ljouwert o.a. de 
sociaal-kulturele aspekten van een Europees beleid 
dan werd thans aandacht besteed aan een uniforme 
kiesprocedure voor Europa en de houding van EVA 
ten overstaan van leefmilieu- en vredesproble-
matiek. 

DE zitting te Brussel begon 
met de verwelkoming van 
Karlos Garaikoetxea, het 

nieuwe Baskische Europarle
mentslid van Eusko Alkartasuna. 

Eenvormig 
kiessisteem? 

Vervolgens werden verslagen 
uitgebracht door het EVA-bureau, 
door de EVA-Fraktie in het EP en 
kwamen vertegenwoordigers van 
de 18 aangesloten partijen de si
tuatie in hun land toelichten sinds 
de voorbije (nationale) verkiezin
gen. Tevens werd vooruitgeblikt 
naar de Euro-verkiezingen van 
1989. 

Met de welkom-rede van VU-
voorzitter Gabriels werd de open
bare zitting geopend. 

Over de kansen op een uni
forme kiesprocedure bracht het 
hoofd van de EP-studiedienst K. 
Pöhie een uitvoerige toelichting. 
Het is allesbehalve demokratisch 
dat in de verschillende EG-landen 
volgens andere kiessistemen 
wordt gestemd. Of de hele proce
dure nog klaar komt voor de stem-
busdag van 1989 blijft zeer de 
vraag. Het is nochtans voorzien. 

De EVA en het leefmilieu werd 
ingeleid door C. Pleinevaux van de 
EG-kommissie en de EVA en de 
vredesproblematiek door gewezen 
EP-lid Maurits Coppieters. 

leefmilieu 
Uit de uitgebreide ontwerp

resoluties omtrent het leefmilieu 
lichten wij volgende beginsels. 

— Het beginsel van preventief 
handelen betekent dat vervuiling 
aan de bron moet bestreden wor
den en dat daar maatregelen voor 
zuivering toegepast moeten 
worden. 

— ledere beslissing inzake in-
frastruktuur, bouwwerken, land-
bouwprojekten, vestiging van nij
verheden of inplanting van inrich
tingen moet vooral worden gegaan 
door een Milieu Effekt Rapporte
ring (MER). 

— De eis dat de vervuiler be
taalt, is een wezenlijk beginsel: dit 
houdt in dat hij die schade berok
kent of die hinder veroorzaakt, een 
prijs moet betalen, die evenredig 
is met die schade of hinder. 

— Wetenschappelijk onder
zoek, gericht op kennis en behoud 
van de natuur is een noodzakelijk 
hulpmiddel bij het uitstippelen van 
een adekwaat beleid. 

— Milieubescherming gaat iede
reen aan. Zowel in het ondenwijs 
als via het sociaal-kultureel werk 
moet aandacht besteed worden 
aan het bijbrengen van inzicht en 
milieubewustzijn zodat iedereen 
zich verantwoordelijk weet t.a.v 
de komende generaties. 

Vrede 
Onder de titel ,,Pleidooi voor 

een Europese post-Yalta-politiek" 
besprak de Algemene Vergade
ring de vredes- en veiligheidspo
litiek. 

De verdere opbouw van Europa 
moet — aldus de EVA — ge
schraagd worden door nieuwe 
ideeën en een brede basis. 

— Samenwerking tussen Oost
en West-Europa is de enige waar
borg voor Europese veiligheid. 

— Er moet Europese autonomie 
zijn binnen de NAVO. Zeg maar 
een eigen Europees kommando. 

— Alle belemmeringen op het 
handelsverkeer tussen Oost en 
West dienen afgebouwd. 

— De ontwikkelingssamenwer
king moet een niet-affaristische 
aanpak krijgen en op wederzijdse 
basis worden gestoeld. 

— Aan de ekonomisch-
financiële uitputtende militaire 
evenwichtspolitiek moet een einde 
komen. 

— Om deze en andere doelen 
te verwezenlijken dient een Euro
pees beleidscentrum zich op en 
met langer een beslissingsmacht 
bij de nationale centra. 

De EVA beschikt thans over vier 
EP-leden: de Vlamingen Kuijpers 
en Vandemeulebroucke, de Bard 
Michele Columbu (wegens ziekte 
afwezig) en de Bask Karlos Garai-
koetxea. ^̂ ĵĵ j Q^^^ p^ ĝ ^̂ ĵ j 

IVIoties 
De algemene EVA-vergadering 

te Brussel keurde ook enkele mo
ties goed, ze werden door alle 18 
partners onderschreven. 

Een eerste motie sprak zich uit 
tegen de lasterkampagne die ge
voerd wordt tegen de PDB, de Par
tij van de Duitstalige Belgen. De 
Algemene Vergadering eist van 
diegenen die de roddel op stapel 
hebben gezet, in biezonder de 
CSP — de Duitstalige PSC — zich 
penlijk zullen verontschuldigen. 

Een tweede motie, ingediend 
door alle EVA-partijen bnnen 
Frankrijk, eist de veroordeling van 
de Franse politiek t.o.v. het Kana-
kenvolk. 

Een derde motie werd inge
diend door Karlos Garaikoetxea en 
vraagt dat de inspanningen die ge
leverd worden om in Baskenland 
tot een vreedzame oplossing te ko
men van het zelfbestuur zowel 
door de ETA als door de Spaanse 
staat worden geëerbiedigd. 

(M.V.L.) 

Wie de goedgekeurde teksten van 
deze EVA-bIjeenkomst wenst, kan 
zich richten tot het kantoor van de 
Europese Vrije Alliantie, Belll-
ardstraat 79-81 te 1040 Brussel. 

Blikvanger Garaikoetxea 
Sinds dit voorjaar werd de EVA-fraktie verrijkt met een vterdê 

EP-lid: de Bask Kartos Garaikoetxea, hij werd verkozen namert»" 
Eusko Alkartasuna en is de gewezen voorzitter van de Basktscnef • •" 
regering. 

Dat de nieuwe verkozene een aanwinst is werd te Brussel ge- .! 
wezen door de krachtige maar opbouwende motie die door hem \ 
ter stemming werd gelegd en waaruit het verlangen spreekt voor -, 
een spoedige en waardige vrede zonder geweld voor Euskadi. | 

De reis van Garaikoetxea naar Brussel was echter niet vlekke- \ 
loos verlopen. Omdat „Madrid" zijn Baskische naam ongevraagd '| 
verspaanst had in Garaicoehea konden hem te Brussel geen of- i 
ficiële dokumenten worden overhandigd. Of hoe in het gereglo- } 
naliseerde Spanje het nog steeds verboden is Je bloedeigen naam ' 
te gebruiken! 

De warme woorden van welkom en de blijken van simpatie do 
alle EV A-leden aan het adres van de Bask hebben deze schande' 
eventjes goedgemaakt. 

EVA te Diksmuide 
De EVA-leden maakten van hun 

aanwezigheid in Brussel gebruik 
om een deel van Vlaanderen te 
bezoeken. Zo waren zij de gast 
van het Brugse stadsbestuur en 
verbroederden zij met de VU-
afdeling Meise. 

Zondag bezochten de EVA-
leden de IJzertoren te Diksmuide. 
Zij werden er verwelkomd door 
Paul Daels, Koen Baert en andere 
leden van het Bedevaartkomitee. 
Na het bezoek werd een medede
ling verspreid. Daaruit deze pas
sage: 

,,Staande bij de IJzertoren eisen 
wij dat de rudimentaire, bestaande 
verdragen op het vlak van chemi
sche en biologische wapens, wor
den uitgebreid tot een totaal ver
bod op aanmaak, gebruik en on

derzoek naar deze strijdmiddelen. 
Het recente gebruik van chemi
sche wapens door Irak in de Gol
foorlog noopt ook tot het verbieden 
van de leverinb van technologie en 
grondstoffen voorde aanmaak van 
deze wapens door andere landen. 
Internationale sankties in de vorm 
van embargo's moeten de ver
bodsbepalingen dwingend maken. 
Kontrole ter plaatse door een zich 
bedreigd voelend land moet mo
gelijk worden onder de auspiciën 
van de Verenigde Naties. 

Een totaal verbod van deze ver-
nietigingsmiddelen zal een voor
beeld zijn van hoe effektieve ont
wapening als gevolg van onder
handelingen mogelijk kan wor
den. " 
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Van onze Friese medewerker 

Eerste vier Friese TV-uitzendingen 
LJOUWERT — Het is niet verwonderlijl< dat de 

BRT, op zoel< naar een l<aral<teristiek stul< Nederland 
voor een dol<umentaire, terecfit l<omt in Friesland. 
Dit resulteerde op zondag 30 augustus in 50 minuten 
televisie met een overdaad aan aandacht voor fol
klore en kunstgeschiedenis middels wat trage, maar 
wel met oog voor detail vastgelegde beelden. 

ET een krampachtig aan
doend vermijden van 
maatschappelijke rele

vantie liet de Belgisch-Vlaamse 
staatsomroep na lijnen door te 
trekken naar vandaag, wat het 
programma er ook voor de toe
ristisch ingestelde kijker vast in
teressanter op gemaakt zou heb
ben. Ook om het vraagstuk van 
de taal, toch het meest wezen
lijke kenmerk van de Friese kui
tuur, werd teruggebracht tot een 
randje folklore. Wat dat betreft 
hoeven kijkers die de atletiek-
flnaies op het andere net volgden 
geen spijt te hebben... 

Taalkursusje... 
Beter werk levert de Neder

landse edukatieve omroep Fe-
duco op de vier zondagen van 

september. In samenwerking met 
Radio Fryslan is men na twee 
jaar strijd, touwtrekken en ambte
lijk gekonkel zo ver dat men on
der de paraplu van volwassen-
edukatie vier kritische proefuit-
zendingen maakt over de proble
men van Friesland anno 1987. 

De joernalistiek ingevulde pro
gramma's gelden als visite
kaartje om publiek en politiek te 
laten zien waartoe een kleine kui
tuur ook op het gebied van de 
moderne media toe in staat is. De 
uitzendingen onderstrepen eens 
te meer de redelijkheid van de eis 
van 1 uur Friese televisie per 
dag, te reasiseren in 1988 als de 
Friese radio-omroep zelfstandig 
wordt van de Hollandse diktatuur 
van Hilversum. Dat de laatste 

Pastoor weigert 
Bretoense mis 

In Douarnenez (Bretagne) overleed op 31 mei 
1987 mevrouw Marc'harid Gourlaouen. Vijftig jaar 
lang had deze dame zich bezig gehouden met Skol 
Ober, een school om Bretoenen weer hun taal te 
leren. 

AANVANKELIJK hield mevr. 
bij haar thuis in de keuken 
school, later per briefwis

seling. Voor deze niet aflatende 
inzet genoot mevr. Gourlaouen 
binnen en buiten Bretagne grote 
waardering. In zijn boek ,,Breiz 
Atao" schrijft Valere Depauw, die 
haar goed gekend heeft en her
haaldelijk bezocht, over deze 
merkwaardige dame. 

Weigering 
In haar testament had me

vrouw Gourlaouen een begrafe-
nisdienst in het Latijn en het Bre
toens gevraagd. De pastoor van 
Douarnenez weigerde echter in 
te gaan op het verzoek van de 
overledene. 

Vrienden van haar, waaronder 
de Bretoensgezinde pastoor 
Yann Talbot uit Bostenen, heb
ben met een petitie bij de pastoor 
van Douarnenez en de bisschop 

van Quimper geprotesteerd te
gen deze brutale weigering. Zij 
eisen, zich steunend op de Rech
ten van de Mens en de uitspra
ken van de paus over het recht 
godsdienst in eigen taal te bele
ven, dat het aangedane onrecht 
aan de overledene en de familie 
wordt goedgemaakt. 

De initiatiefnemers verzoeken 
ook de Vlamingen — van wie zij 
weten dat ook zij zich lang tegen 
een Vlaams-onvriendelijke kerk 
hebben moeten weren — te pro
testeren bij de brutale pastoor. 
Zijn adres: Presbytère de Douar
nenez, 20 rue Ernest Renan, 
29100 Douarnenez. Het adres 
van de bisschop: Mgr. l'Evêque 
de Quimper, Evêché, 3 rue 
Rosmadec, 29000 Quimper. 

Een stevige steun uit Vlaande
ren, dat zo graag in Bretagne op 
vakantie gaat, zou de Bretoense 
nationalisten welgekomen zijn! 

Natuurbeschermer ir. Henl< Kroes, ool< bel<end als ijsmeester van de 
Elfstedentocht, wordt ondervraagd voor de camera 's van de Friese te
levisie. (Foto WIJ) 

kwalifikatie niet overbodig is 
bleek twee weken voor de eerste 
uitzending van 6 september, toen 
de NOS (de Nederlandse staat

somroep) eenzijdig afkondigde 
dat de eerste officiële Friese uit
zending op Nederland 2 vanwege 
een extra sportuitzending van 

18u. verplaatst werd naar 13u.30. 
NOS-baas Van Westerloo sprak 
in dit verband van een onbenullig 
taall<ursusje. 

Knecht 
Van 2 meesters... 

Belangrijker dan de Hilver-
sumse arrogantie is het feit dat 
vanaf 6 september voor het eerst 
via Nederland 2 vier kritische, 
volwaardige TV-magazines wor
den uitgezonden. Minder braaf 
dan bij de BRT en beter geïnfor
meerd dan de NOS zijn de vier in 
het Nederlands ondertitelde pro
gramma's van Radio Fryslan en 
ook voor Vlamingen een unieke 
kans om Fries te horen en om 
vier weken lang ernstige informa
tie te krijgen over de problemen 
die de Friezen dagelijks bezig 
houdt. De serie zette licht in met 
De knecht van twee meesters, 
een portret van het rijkgescha
keerde Friestalige toneel op zon
dag j. l . Een week later — zondag 
13 — wordt om 17u.55 zonder 
kommentaar een beeld geschetst 
van het tweetalig onderwijs in de 
uitzending Frysk op skoalle. 

Op zondag 20 september 
(17U.55) wordt de gammele, door 
Den Haag in de steek gelaten 
Friese ekonomie belicht en op 27 
september (ook om 17u.55) wordt 
afgesloten met een programma 
dat aan natuur en milieu gewijd 
is. 

Kijk naar wat normaal zou moe
ten zijn, proef de sfeer of nog 
beter: laat de Nederlandse mi
nister Brinkman weten hoezeer u 
in Vlaanderen de Friestalige tele
visie-programma's op prijs stelt! 

Deze week 
in Knack Magazine 

Knack graaft dieper 
Van nu af brengt Knack elke maand een uitgebreid dossier, waarbij 
een onderwerp helemaal en over vele bladzijden wordt uitgespit. We 
openen met een blik in de keuken van onze universiteiten: de alma 

mater van 68 tot 88. Deze week in Knack. 

Knack en ekonomie 
Van deze week af brengt Knack een 
meer uitgebouwde rubriek ekonomie, 
met aktuele financieel-ekonomische 
informatie. Daarin onder meer: wat 
is er toch met de Generale Maatschap
pij gebeurd?. 

Knack en Hugo Claus 
Van deze week af brengt Knack elke 
week Hugo Claus bij u thuis. De 
meester kiest een gedicht, dat hij zelf 
vertaalt en van kommentaar voorziet. 
Claus in Knack, nu elke week. 

Knack en de media 
De Vlamingen hebben veel belangstel

ling voor het mediagebeuren. Daarom 
brengt Knack van deze week af ook 
ruim informatie over die wereld. Zo 
leest u, bijvoorbeeld, wie de mannen 
zijn achter de Madonna-toernee door 
Europa. 

Knack en de jeugd 

Knack heeft al jarenlang een apart 
jeugdmagazine, waarin het nieuws 
wordt herverteld voor een jonger pu
bliek. Die afdeling wordt van deze 
week af uitgebreid en van een nieuwe, 
fraaie vormgeving voorzien. Daarin 
ook als vervolgverhaal: de nieuwe 
Asterix. 
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Onrust in gevangenissen: 

Voorspelbaar! 
Na een tv-uitzending waarop het ministerie van 

Justitie de luxecellen voor de hooligans voorstelde 
aan de verzamelde pers, vloog het deksel van de 
pan. Eerst in de gevangenis van Vorst, nadien in 
deze van Sint-Gillis. 

Verwonderlijk was dit niet. Integendeel zelfs. Voor 
ingewijden was het allemaal voorspelbaar. Ook voor 
ons. 

W E schrijven 18 maart 
1987. Een kille och
tend. Samen met vele 

anderen staan we aan de poorten 
van de gevangenis te Vorst. Moe
ders met pasgeboren baby's, 
grootouders die verkleumd van 
de kou moedig staan te wachten 
om hun kleinkind op te beuren... 
Het dagelijks bezoekuur vangt 
aan om 8Ü.30. 

Om 7u.15 mogen we de gevan
genis in. Maar wat een verba
zing: een „depute" die onaange
kondigd en zo vroeg de gevange
nis komt bezoeken. 

Een hel 
Dit was uiteraard de bedoeling. 

Anders kom je nooit achter de 
werkelijkheid die achter de me
tersdikke muren schuilt. 

En de waarheid is hard. In cel
len van 2,5 op 3,5 meter hokken 
drie gevangenen bij mekaar, in 
een afgrijselijke zweet- en uit
werpselengeur. Geen stromend 
water, geen WC. Enkel twee vuile 
toiletemmers in een hoek. De kle
ren en het beddegoed zijn door
drongen van de stank. 

Achteraf vernemen we dat in 
de voorhechtenisgevangenis van 
Vorst, temidden van de andere 
gedetineerden, 120 mannelijke 
en vrouwelijke psychiatrische pa
tiënten verblijven, waarvan zo'n 
100 drugverslaafden. 

Hier heerst de rust van de psy
chiatrie en de kalmte van va
lium... Wat verder woekeren 
schurft, TBC, geslachtsziekten 
en hepatitis... 

In een cel vinden we een Chi
nees die enkel zijn moedertaal 
spreekt, samen met een Waal en 
een man uit Skopje. In andere 
cellen Albanezen, Portugezen, 
Spanjaarden... allemaal met hun 
taal en ontoegankelijk voor hun 
celgenoot. 

Een hel tussen vier muren. 
Maandelijks pogen er drie tot vier 
mensen een einde aan hun leven 
te maken. 

En dan, op een goeie dag, zien 
ze op tv hoe te Leuven 14 nieuwe 
cellen aan de pers worden voor
gesteld. ,,Zo luxueus woon ik 
thuis nog niet", bloklettert nadien 
een krant. Maar ja, deze cellen 
zijn speciaal ingericht om 26 
Britse hooligans te ontvangen. 
Voor enkelen en omwille van de 
buitenwereld het paradijs, voor 
de anderen de hel. 

Veranderingen 
nodig 

Niet alleen het ,,gevangenis-
omhulsel" dient vernieuwd te 
worden, het hele sisteem is aan 
een grondige wijziging toe. 

Maar liefst 51 % van de 6.193 

gedetineerden in Belgische ge
vangenissen (toestand op 
1.9.1986) zit in voorhechtenis. 
Hiermede haalt België samen 
met Italië het hoogste cijfer. Net 
zoals in Italië lopen gerechtelijke 
procedures hier hopeloze achter
stand op. Met als gevolg dat 
meer dan 3.000 gevangenen in 
voorhechtenis zitten, in afwach
ting dat ze door de rechtbank 
schuldig of onschuldig worden 
bevonden. Zou dit dan toch te 
maken hebben met de door de 
VU aangeklaagde politisering 
van de magistratuur, waarbij niet 
de bekwaamheid maar wél de 
juiste partijkaart een rol speelt bij 
benoeming of promotie? Het kan 
allemaal geen toeval meer zijn... 

Naast de kwaal van de voor
hechtenis dient ook de deugde
lijkheid van het hele hechtenis-
sisteem grondig onderzocht. Vol
gens hulpverleners die in de ge-
vangenissektor aktief zijn, is 45 
tot 50 % van de gedetineerden 
recidivist. Dit betekent dat één op 
twee gevangenen die de cel ver
laten, ,,voorbestemd" is om er 
vroeg of laat terug te keren. Eén 
op twee dus voor wie het gevan-
genissisteem helemaal géén ver
betering betekent. Een cijfer om 
over na te denken. 

Gisterennamiddag werden de 26 Britse hooligans met een Belgisch Hercules-toestel overgevlogen, 
begeleid door een legertje ordehandhavers. 

Hun ontvangst werd door justitieminister Jean Gol,,terdege" voorbereid. Tijdens een ontmoeting met de 
pers toonde hij hoe goed deze Britse vandalen zullen onthaald worden. 

zijn show doorheen een vleugel van Leuven-Centraal draalde echter verkeerd uit... 
...De „normaal"-opgeslotenen in de andere Belgische strafinrichtingen keken via de televisie verbijsterd 

naar de luksueuze cellen en keurig ingerichte ontspanningsruimten die voor deze hooligans voorbehouden 
zijn. 

Dit leidde, volkomen begrijpelijk, tot heftige woede-uitbarstingen. De rijkswacht moest massaal ingrijpen 
en daarbij vielen honderden gewonden. Enkele gedetineerden maakten zelfs van de kans gebruik om het 
hazepad te kiezen. 

Objektieve buitenstaanders — zoals de brandweerkommandant en de burgemeester van Vorst en St.-
Gillis — gaven toe dat de leefomstandigheden in deze gevangenissen werkelijk mensvernederend zijn. Zij 
sluiten zich aldus aan bij de jarepoude aanklachten van o.m. ex-VU-kamerlid Raf Declercq en VU-
Europarlementslid Willy Kuijpers. (foto's VUM) 

Waar schort er wat? Dient de 
hechtenisperiode niet om de ge
detineerde zo te ,,vormen", dal 
hij nadien een volwaardige plaats 
in de samenleving kan opne
men? Of is de hechtenisperiode 
alleen maar de optelsom van da
gen waarop men iemand uit,,cir

culatie" neemt, zonder er bij stil 
te staan dat — eenmaal de straf
tijd uitgezeten — de strafbare fei
ten opnieuw zullen gepleegd 
worden? 

Het zijn vragen, die door het 
beleid van het ministerie van 
Justitie in de persoon van mi

nister Jean Gol nog steeds niet 
duidelijk ingevuld zijn. Op dertien 
jaar van het magische jaar 2000 
dient deze witte vlek in ons maat
schappelijk bestel, dunkt ons, 
eindelijk ingevuld te worden. 

Willy Kuijpers, 
Lid v.h. Europees parlement 

Kreatieve Vlaamse leerkrachten 

Geen geweld op straat 
,,Geen geweld op het veld, geen haat op straat". 
Onder dit motto organiseren de Vereniging van 

Vlaamse Leerkrachten (VVL), het Vredeshuis van 
Aalst en het stadsbestuur van Aalst een veertien
daagse. 

A GRESSIE, geweld, 

wreedheid: je kunt er 
niet naast kijken. Je ziet 

het op de buis, in de krant, op 
straat, op en rond het voetbal-
plein. Toch kan het anders. Het 
vraagt alleen een andere opstel
ling, een andere techniek. „Je 
kan het aanleren", zeggen de ini-
taitiefnemers, ie werk willen ma
ken van een andere opvoeding. 

Een opvoeding die leidt tot ver
draagzaamheid en fair-play, die 
helpt opgroeien met anderen en 
niet tegen anderen. 

Akademisch 
De veertiendaagse start op vrij

dag 25 september n.a.v. de Vrije-

tijdsbeurs in de Keizershallen te 
Aalst. SffT-sportjoernalist Alain 
Coninx presenteert na een inlei
ding van professor Claeys. Bij de 
geïnterviewden zitten o.m. voet
baller Jan Ceulemans, judokam
pioene Ingrid Berghmans, radio
reporter Jan Wauters en twee 
slachtoffers van het voetbalge
weld. 

Donderdagavond 1 oktober is 
er in het stadhuis een akademi-
sche zitting gepland, waaraan de 
professoren Walter Leirman en 
Jaap Kruithof deelnemen, eve
nals de jezuïet Luc Versteylen 
(geestelijk vader van Anders 
Gaan Leven). Dit zal ongetwijfeld 
een boeiende konfrontatie wor
den, al wekt het verbazing dat de 
organisatoren in dit panel niet het 

Aalsterse UL/-kamerlid en sport-
specialist Jan Caudron hebben 
opgenomen... 

Tijdens deze veertiendaagse 
kan men in het Vredeshuis langs-
heen de Esplanadestraat te Aalst 
een fototentoonstelling bekijken, 
in de krypte van het belfort is er 
een tentoonstelling over sportge-
weld te bezichtingen en op 2 en 7 
oktober kan men de film West 
Side Story gaan zien in de film
zaal Palace. Tot slot kunnen 
geïnteresseerden een kasette 
met markante fair-play overtre
dingen opvragen langs het tele
foonnummer 053/21.33.00. 

Ekonomie voor 
iedereen 

Een tweede l/VZ.-initatief is de 
organisatie van twee sessies 
Ekonomie voor iedereen ,in sa
menwerking met de Ekonomi-
sche Hogeschool Sint-Aloysius 
(EHSAL). 

ledere burger en verbruiker — 

van welke leeftijd ook — moet in 
staat zijn het nieuws dat ons da
gelijks via de massamedia be
reikt, te begrijpen en de draag
wijdte ervan te vatten. Een groot 
deel hiervan is sociaal-
ekonomische aktualiteit. Tijdens 
twee voormiddagen (10 en 17 ok
tober) zullen de ekonomische ba
sisbegrippen uiteengezet worden 
voor en publiek van niet-
specialisten met ruime gelegen
heid tot het stellen van vragen en 
diskussie. De lesgevers zijn dr. 
Andries en mevr. Verniers, bei
den aan de EHSAL verbonden. 

Deze sessies grijpen plaats in 
de nieuwbouw van de EHSAL 
langsheen de Stormstraat 2 in 
het centrum van Brussel, nabij de 
Grote Markt. Inschrijven kan door 
het storten van 600 fr. op reke
ningnummer 416-0068021-18 
van de VVL, Zwijgerstraat 37 te 
2000 Antwerpen, met vermelding 
EVO-87. Deze deelnemingsprijs 
omvat tevens een sylabus en kof
fie tijdens de pauzes. Meer inlich
tingen op het VVL-telefoon-
nummer 03/237.65.59. 
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Niet iedereen aciiter Gordelidee? 

TAK wijst witte vlelcicen in Gordel 
Enkele uren voor de aanvang van de Gordel rond 

Brussel voerde het TAKaktie in de gemeenten Kraai-
nem, Wezembeek-Oppem, St Genesius-Rode, Hoei-
laart en Overijse. Op een zeventiental percelen, die 
door de Raad van State in hun bestemming op het 
gewestplan werden vernietigd, bracht het TAK bor
den aan (Im^) waarop de tekst:,, Vroeger natuurge
bied, nu lek in de Gordel" of,, Vroeger parkgebied, 
nu lek in de Gordel". 

D E teksten wijzigden naar
gelang de oorspronke
lijke maar nu vernietigde 

bestemming van het betrokken 
perceel. Het betrof een land-
bouwzone, twee landscliappelijk 
waardevolle agrarische gebiden, 
vijf parkgebieden, acht natuurge
bieden en een belangrijke verka
veling — ,,de Golf" — in Rode. In 
dit laatste geval ging het om een 
goedgekeurde verkaveling die 
niet ingaat tegen de oude ge
westplanning maar daarom niet 
minder storend voor het land
schap zal zijn. 

Witte vlekken... 
TAK wijst hiermee op het ge

vaar dat nog steeds bestaat voor 

Volgens TAK zou minister Pede 
het helemaal niet erg vinden dat 
in de witte-Gordelvlekken kan ge
bouwd worden... 

de verdere verstedelijking — en 
verfransmg — voor de groene 
gordel rond Brussel. Bij het 
totstandkomen van het gewest
plan had men terecht de optie ge
nomen om rond Brussel een 
groen gebied te kreèren en met
een de verfransmg door het ver
kavelen en bouwen te bemoeilij
ken of af te remmen. 

BIJ het opstellen van dit ge
westplan werden echter procedu
refouten gemaakt en op grond 
hiervan vorderden enkele grote 
immobiliènmaatschappijen de 
nietigheid van die delen van het 
gewestplan waar zij bouwprojek-
ten hadden en waar het gewest
plan „groene zones" voorzag 
Met sukses, want tot nu toe ver
nietigde de Raad van State voor 
honderden hektaren de bepalin
gen van het gewestplan van 
Halle-Vilvoorde Het gewestplan 
vertoont dus normleemten en er 
zijn witte vlekken in de gordel 
rond Brussel 

Dit zijn lekken langswaar de 
verstedelijking kan doordringen 
BIJ gebrek aan gewestelijke re
gels wordt bouwen in deze witte 
vlekken met meer verboden door 
een algemene norm Weliswaar 
heeft de bevoegde gewestelijke 
ambtenaar nog steeds toezicht 
op de gemeentelijke bouwtoela
tingen, kan ze verbieden of 
schorsen, maar slechts op grond 

van ,,een afwijken van een goede 
plaatselijke ordening" 

Een dergelijk los criterium laat 
geen demokratische Vlaamse 
kontrole op het ruimtelijk orde
ningsbeleid meer toe. Dat was 
niet zo toen het gewestplan er 
nog gold, iedereen wist toen wat 
kon en niet kon. 

Niet iedereen 
Niet iedereen in de Vlaamse exe-
kutieve blijkt onverdeeld achter 
de groene gordelidee te staan... 

Onder andere gemeenschapsmi
nister Pede verklaarde vorig jaar 
al dat het gewest beter zou toela
ten dat er in de witte vlekken van 
het gewestplan gebouwd kan 
worden. 

Het feit dat de exekutieve nog 
geen initiatieven nam om het ge
westplan op te vullen is hier wel
licht tekenend. 

Veel hangt in deze omstandig
heden ook af van de houding van 
het betrokken gemeentebestuur. 
In Rode wordt geen bouwaan-

vraag ingewilligd tegen de bepa
lingen van het oude gewestplan, 
maar in de faliciteitengemeenten 
met franstalige meerderheid is de 
bouwkoorts uitgebroken Zo stel
den de TAK-plakkatenzetters hun 
bord meermaals op in de tuin van 
een riante villa .. 

Het is daarom nodig dat het ge
westplan zo snel mogelijk wordt 
gerestaureerd zoals het oor
spronkelijk was, wil men ten
minste nog jaarlijks in een groen 
en Vlaams-Brabant gordelen... 

Van 9 september af 

W 
K N A C K 

Een wekelijkse 

H U G O C L A U S 
met zijn bijdrage „Dichterbij" 

De jeugdkrant met meer ruimte, illustraties in kleur 
en een nieuwe naam: 

DE S L E U T E L 
De fonkelnieuwe, vierkleurige 

ASTERIX IN INDUSLAND 
• 

Een reeks nieuwe rubrieken: de wereld van de MEDIA, een maan
delijks groot BEWAARDOSSIER, Knack-ONTMOETINGEN met 
grote figuren, een aparte afdeling EKONOMIE en een rariteit die 

wij BIO-DENKSPORT noemen. 
• 

Een oogstrelende modernisering van de opmaak. 

Weekend voortaan met een uitneembare 

TELEKNACK 
32 bladzijden komplete televisieprogramma's 
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Beursinformatie via {computer en 

„Tijd Electronic 
Services" 

Het,, Uitgeversbedrijf Tijd", die vijf maal per weel< 
,,De Financieel Ekonomische Tijd" uitgeeft, pakt uit 
met een verbluffend nieuwprodukt: „Tijd Electronic 
Services". 

OVER heel de wereld is de 
elektronisering van finan
ciële- en beleggingsakti-

viteiten de jongste jaren in een 
stroomversnelling geraakt. 

Investeerders waar ook te we
reld krijgen hierdoor de kans snel
ler en efficiënter in te spelen op de 
geboden marktopportuniteiten of 
ontdekken aldus nieuwe per-
spektieven. In Vlaanderen be
stond er terzake nog geen alom
vattend systeem. 

Informatie op maat 
Want al lijkt ons land een kleine 

markt, het is onmiskenbaar een 
„venster op de wereld". Tijd Elec
tronic Sevices biedt nu een brede 
waaier van informatiepakketen, 
die zelfs aan de moeilijkste eisen 
van de (Vlaamse) beleggers tege
moet komt. Dit verdient be
langstelling. 

Wil de gebruiker van dit nieuwe 
systeem informatie over de Lon-
dense aandelen? Hij kan die met
een krijgen. Is hij enkel geïnteres
seerd in de Brusselse beurs? Ook 

goed. Grondstoffenmarkten, wis
selmarkten, optiebeurzen: via dit 
systeem kan zowat alles op maat 
ingevuld worden. Bovendien kan 
elke gebruiker berichten versturen 
naar alle andere gebruikers van dit 
innoverend systeem. 

Het systeem is nog om een an
dere reden erg fleksibel. De ge
bruiker kan zelf de toegang kie
zen. Als het erop aan komt meteen 
de meest aktuele informatie bij de 
hand te hebben, kan men werken 
met de w'deotex-mogelijkheid en 
het inladen van de verkregen in
formatie voor verdere verwerking 
gebeurt via PC Dump. 

Het Uitgeversbedrijf Tijd is in
derdaad de eerste Vlaamse en 
Belgische krantenuitgever die zo 
vlug en akkuraat inspeelt op de 
jongste ontwikkelingen m de 
informatika-branche ten behoeve 
van de financiële wereld en de 
(vele) mensen die daarmee bezig 
zijn. 

Geïnteresseerden l<unnen te-
rechit op het telefoonnummer 03/ 
231.45.79. 

De uitgever van de ,,Financieel Ekonomische Tijd" zet met „Tijd Electronic Services" bewust de trap van 
beurskrant tot kommunikatiebedrijf en is daardoor een voorloper in de ontwikkeling van het gedrukte naar 
het elektronische medium. Sommigen gewagen van een nieuwe revolutie in de media ? 

Van napier naar sehernt 
„tndfen ©en groie meerder* 

heid van onze 28,000 lezers 
strak$ oversl^t van de Rmft-
deel Êkonomisclie Tlfd naar 
Tijd Electrarjic Services, óm 
Zim Ik daar nlei om fouwöm". 
zei algemeen TIJD-dlrekteur 
tamers. Zlifi «ftOórdên ztatdert 
wel «ene JifetOïIsch kunnen 
VïOir<len, indien rneldü «ietiwé 
systeem[ meterdaad de éoos" 
braak van heC elektronische 
medium, ter vervanging van 
de klaeeieke krant» een fell 
wordt. 

Tijdens de^e perskonferen-

tie werd ook gewezen op nog 
maar ©erts een werscïiil tyseen 
VlawiïtQe^ mt frstnetallgert. 
Relatief bekeken houden' im
mers veel rneer Vlamingen 
zicit interes Ije^lg mei alles wal 
mei be leos^te maken h( 
Ook h&l Mntal beleggt 
klübs ligt In \^aanderen 
lettend veel hoger éan in 
Jonü, 

Êen aènöluiting op da t. 
verende systeem dat Z( 
bedoeld is voor de itkleine 

' als voor de to^at 

is reeds megelljk vanaf 12.000 
fr. per jaar; öit is Inderdaad 
goedkoper dan een jaar lang 
één isakje sigaretten pef dag-
t>ii bedrag io<^i naty«rli|k op 
=,! n̂ ï̂ ̂ gelang de opties en 

'fis die de ictiënt heeft, 

etal? Ooor aan-
steem is het 
ierswi|2£igin-

•it voor-
n New 

je 
_ - öf 

Ook als u geen 
klant bentyhebt u 
in 20 minuten uw 
lening op zak. 

Geef toe dat het snel gaat. Zeer snel. Dat 
komt omdat het Gemeentekrediet alle poespas 
achterwege laat. Er worden u maar enkele 
gegevens gevraagd, m een ontspannen gesprek, 
ver van hinderlijke ogen en oren. Minder dan 
20 minuten later ligt uw geld op tafel. Klant of 
geen klant, dat maakt geen verschil. 

En zo verrast als u bent door het gezellige 
onthaal, zo verrast zult u opkijken van het 

PERSOONLIJKE LENING -Tarief van toepassing op 1/3/871 

U 
leent 

lOLOOO 
151.000 
226.000 
301.000 

Termijn 
in 

maanden 

30 
36 
42 
48 

Maandelijkse afbetalingen 

tegen de wettelijk 
toegelaten rentevoet 

4 204 
5.417 
7.166 
8.618 

tegen 
onze 

rentevoet 

3.912 
5009 
6.601 
7 896 

Uvi-
totale 
winst 

8 760 
14.688 
23 730 
34.656 

tarief Wie leent bij het Gemeentekrediet komt 
er goedkoop van af. Kijk op de tabel, in een oog
opslag ziet u hoe voordelig onze rentevoet is. 

Kom eens langs in een agentschap van het 
Gemeentekrediet en ontdek hoe simpel het is 
om vee! geld te besparen. 

De adressen van de agentschappen van het Gemeentekrediet 
vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek "Banken" 

\M\ Gemeentekrediet 
^^s^ de bank op z'n best 
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38 Bewonersinitiatieven 

Voor een beleefbare schoolomgeving 
Ouders leven in de bestendige zorg voor de veilig-

tieid van hun kinderen. De heropening van de scho
len heeft opnieuw de aandacht getrokken op de vele 
verkeersongevallen met kinderen. Reeds jaren sleu
telt men aan het probleem maar een echt sluitend 
middels is tot nu niet afdoend gebleken. 

Dat de goede wil er is, blijkt uit twee recente voor
stellen die o.i. een belangrijke bijdrage kunnen leve
ren om de gesel van de verkeeronveiligheid te 
lichten. 

R is eerst de kampagne van 
de Koning Boudewijnstich-
ting die bewonersinitiatie

ven voor een beleefbare schoo
lomgeving wil steunen en het 
voorstel van VU-senator Guido 
Van In om binnen de bebouwde 
kom voorrang te verlenen aan de 
voetganger die van een over
steekplaats voor voetgangers ge
bruik wil maken (zie Kaderar
tikel). 

Deze kampagne van de Boude-
wijnstichting is één van de aktivi-
teiten van het programma Ruim
telijke Ordening en Leefmilieu 
1985-1986 „Bouwen aan een leef
bare omgeving". Met de kam
pagne wil de Stichting alle betrok
kenen sensibiliseren voor de pro
blematiek van de gevaarlijke en 
onleefbare situaties bij de schoo-
luitgangen, in straten en wijken 
waar scholen gesitueerd zijn en op 
de veel gebruikte schoolroutes. Zij 
wil in het bijzonder bewoners er
toe aanzetten zelf initiatieven te 
nemen om de veiligheid en leef
baarheid van de omgeving van ba
sisscholen en middelbare scholen 
te vergroten. Als extra stimulans 
voorzag de Stichting in 1987 voor 
een veertigtal projekten een inhou
delijke en financiële ondersteu
ning. 

Niet minder dan 87 werkgroe
pen dienden een projekt In. Een 
overduidelijk bewijs dus dat de 
schoolomgevingsproblematiek in 
Vlaanderen bij de bevolking leeft. 

Op advies van een selektiekom-
missie werden 38 projekten weer
houden. 

I^NHET 
liiONr 

In het dossier „Een beleefbare 
schoolomgeving" wordt aandacht 
gevraagd voor enkele vernieu
wende inhoudelijke klemtonen. 
Het wijst erop dat een bevredi
gende aanpak van de problemen 
in de schoolomgeving alleen mo
gelijk is als er in onderlinge sa
menspraak voldoende rekening 
wordt gehouden met de verschil
lende belevingswerelden en de di
versiteit van belangen van alle be-

Bij de vele verkeersongevallen is vooral de zwakke weggebruiker het 
slachtoffer. Een nieuwe interesse voor de vormgeving van het open
baar domein (straten en pleinen) kan daar veel aan veranderen. Ten 
goedel (Foto wu) 

trekkenen: ouders, buurtbewo
ners, kinderen, jongeren, leerkrch-
ten, direkties, bevoegde besturen 
en diensten. Bovendien wordt be

nadrukt dat het belangrijk is dat de 
voorgestelde oplossingen niet al
leen inhaken op de verkeerspro
blematiek — verkeersopvoeding 

en verkeerstechnische maatrege
len — maar ook oog hebben voor 
andere menselijke aktiviteiten (wo
nen, spelen, werken, rekreëren) 
die door de herinrichtingsvoorstel
len meer ruimte kunnen krijgen. 

Achtendertig werkgroepen in 
Vlaanderen hebben de hand
schoen opgenomen. Zij willen de 
uitdagingen (leefbaarheid, samen
werking, komen tot realisaties) die 
de Stichtin in haar kampagne aan 
hen gesteld heeft, waarmaken. 

Zij kunnen hiervoor rekenen op 
steun van de Stichting: een finan
ciële toelage van maximaal 15.000 
frank en een inhoudelijke en me
thodische ondersteuning door het 
organiseren van een aantal erva-
ringsuitwissellngen en werksemi-
naries die deskundig begelid 
worden. 

Meer inlichtingen: 

K. Boudewijnstichting, Brede-
rostraat 21 te 1000 Brussel 
(02/511.18.40). 

Senator Guldo Van In In wetevoorstel "* 

Voorrang voor de voetganger 
Volgens de huidige stmd vm w&tgevïng én van 

de rechtspraak gev&n ëe zogemamiB z&brapa-
dm ge&fi enkefe formele bescherming am de 
voetgangers, 

ts het verkeer noch éóor een bevoegd persoon, 
noch door verkeetsHchten geregeld, dan mogm de 
voetgangers zkH slechts voorzichtig en met res-
pekt voor naderende voertuigen op de 
begeven. 

I o i«idt ^%hm^ eé̂ ft «<*-

meert regtem""^ 
wegverkeer. 

Zelfs öe aafjwfözi 
ofanjegi^e krapper, 
höijgte varj het 
bmr*gt g#en m^c 
tfioorfetsiösr^eliftg. 

„öraag Trâ  
emido Van In: , 

ondsf hét adagiart» ^̂ Qr̂ ag 
'\ aan te ̂ >oféo tol ««et-
•«"̂ rkirtg wmn&m mo

rn z\m hinnm de 

09 verdleïsïe-^ 
het rijgö' 
-en tmxil 

* ver* 

Sertator Van tn wlï ösn l>et 
algesiesn reî emertt op 4e po
litie van hel wegverkeer, em 
nieit*» lid Ijiivoegen. Dat Ztm 
al& wlgt kunnen lyiden: 

komen 
„J^f «tösl een 

aan h6l 

„Is er, Utm0t\ de beböuwöê 
köm, een oversteeï^laals vtsjr -
voetgangers op ds rijfeatan , 
voorzien, dan röoel eike tm^-A 
sitfurder voorrang verleneri ^ 
aan 4& voetgahser die sart 
<iem óverst«eKf̂ aiats g^rwik . 
rt|aakt of wil geljrwifemaï̂ fl/* ,.| 

vals §ev0ell 
Guido Vm in: .,<;MS «ietŝ  ; 

vöofstsï heeö een dabfeet ' 
iio&k enofzljsls moei «Ie oor- > 
deell̂ urtdlge aaftteg vart over
steekplaatsen 'mit vo^gan-
9ef $ blflrtendeö^boy««ie mm^ ^ 
op öe weggebrujicers een sï»e^"'̂  

Ier»ert,:ander2i{cls mM 6?,̂ ,; 
4mf'éé vooïfartgsregî  tm t eS 
keren^ eers eir»de gesfeid ? s a S 
tiet valse gevoel van vePigheldÉ 
<lai door d© aartwezi^eÉi vari,^ 
een ïrebrspad t>ij ds voedert-~ ~̂ 

September 
in de bio-tuin 
• N de meeste gevallen is de vakantie 

definitief ten einde. Onze kinderen 
of kleinkinderen zijn terug ter studie; 
geen enkele reden meer voor ons om 
in eigen tuin verstek te laten gaan. 

Nu meer dan ooit, zullen wij er op 
letten dat de tuin er niet bloot bij ligt. 
Percelen die vrijkomen worden nog 
dezelfde dag beplant en bezaaid. 

Wie een grote tuin heeft, kan het 
zich veroorloven om bijna alles wat 
vrij komt, te bezaaien met 
groenbemesters 

De keuze hierin is intussen wel wat 
beperkter geworden. In de bio-teelt 
zaait men nog zelden rogge (snijko-
ren) op vrijgekomen percelen, maar 
ven/angt men deze door haver. Haver 
heeft een breed, smeuïg blad, dat bij 
bedekking met mest of kompost, ge

makkelijk omgezet wordt. Bovendien 
heeft haver het voordeel in de winter 
te bevriezen, wat met rogge niet het 
geval is. 

Tot half september ongeveer kan 
men bij de haver wat wikken mengen. 

PC 

uiteraard mits afzonderlijk uit te 
zaaien, want de zaden van wikken 
zijn kleiner, maar zwaarder dan die 
van haver. Wikken fixeren, net als 
alle vlinderbloemigen, luchtstikstof in 
de bodem. Dat is dan weer zo meege 
nomen. 

Spurrie in tussenzaai is ook goed 
als „vulling" en onkruidonderdruk-
ker. Indien men echter de haver dicht 
genoeg (tot 4 kgr/are) zaait is hien/oor 
echter geen probleem. 

In de bio-teelt wordt ook nog gele 
mostaard gezaaid, waarvoor het nu 
wel de allerhoogste tijd is. Wij dun/en 
dit echter voor de rest vlotgroeiend 
gewas niet aanraden, omdat deze 
kruisbtoemige een „doorgever" van 
de zo gevreesde knolvoetziekte kan 
zijn. 

Wat nog? 
I J E T wordt inderdaad vrij laat om 

nog veel te kunnen zaaien, laat 
staan uitplanten. 

Met spinazie en ken/el, dat weten 
wij reeds, zijn er echt geen proble
men. Men kan rustig doorzaaien tot 
ver in de herfst, mits men er maar re
kening mee houdt dat de bodem 
vooraf moet voorzien worden van niet 

zo weinig grof gezeegde kompost. 

Voor het zaaien van veldsla wordt 
het nu wel de allerhoogste tijd; in de 
later te beschutten platte bak is het 
iets minder dringend. 

Ditzelfde geldt voor de winterposte-
lein en de doorlevende tuinkers, die 
ons in herfst, winter en lente heel wat 
heilzaam groen kunnen bezorgen. 

De allerlaatste prei, gezaaid per 
einde juli, wordt nu uitgeplant voor 
oogst in april en mei. 

Ons dagelijks brood 
I ^EE, dat komt helemaal niet in het 

gedrang omwille van de wel zeer 
moeizame oogstomstandigheden van 
de granen. 

Op onze bloedeigen VRT kloeg 
men, terecht trouwens, steen en 
been over het feit dat de korrel 
dreigde te ,.schieten" m de te velde 
staande tanwe 

Bovendien jammerde men dat men 
de verkeerde soort aan het telen was, 
althans voor deze buitengewone 
weersomstandigheden. Dat komt er 
natuurlijk van, wanneer men uitslui
tend oog heeft voor superprodukties, 
dus enkel voor rassen met het hoogst 
mogelijke rendement. 

Men vergat hierbij te vermelden dat 
aan onze graangewassen overdadige 
hoeveelheden (chemische) stikstof
meststoffen tot vrij dicht bij de oogst 
worden toegediend, waardoor het ge
was en de korrel weker worden. 

Om het legeren van het gewas te 
voorkomen spuit men dan weer met 
een vrij giftige metabolieten — vor
mende halmversteviger... 

Wij zullen hierbij maar niet teveel 
uitweiden over de zeer giftige herbici
den die in een vroeger stadium ge
bruikt worden en de diverse fungici-
den en soms insecticiden... 

Rik Dedapper 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 12 sept. 
D BRT 1 - 16.00 
Een pienter duo, film 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 • 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.20 
Prototype, weekendfilm 
D BRT 1 - 21.55 
Rigoletto, om te lachen 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
n BRT 1 - 22.40 
De vereffenaar, serie 
D BRT 1 - 23.30 
Poolshoogte, astronomisch ma
gazine 
D Ned. 1 - 15.00 
De dierenvriend, serie 
D Ned. 1 - 15.45 
Jagers van het luchtruim, natuur
serie 
n Ned. 1 - 16.10 
100 jaar auto, dok. 
D Ned. 1 - 16.35 
Candy, Candy, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.41 
Ik trouwde een familie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
The making of Nitwits, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Kabaret marathon 1987 
D Ned. 1 - 21.57 
Daar heb je hem weer!, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 22.20 
Teaterfestival gala 1987, samenvat
ting prijsuitreiking 
D Ned. 1 - 23.10 
Maupassant, serie 
D Ned. 2 - 20.46 
Lace II, vervolgfilm op Lace 
D Ned. 2 - 23.15 
Lace II, 2de deel 

Zondag 13 sept. 
D BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, politiek debat 
D BRT 1 - 15.20 
De derde prins, film 
D BRT 1 - 16.45 
Wij, Heren van Zichem, serie 
D BRT 1 - 17.30 
Jukebox, muziek 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, milieupro
gramma 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes buiten, info 
n BRT 1 - 20.40 
Een jaar uit het leven, mini-serie 
D BRT 1 - 22.10 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, sport 
D Ned. 1 - 15.50 
Swing time, film 
C Ned. 1 - 18.00 
In het spoor van de regengod, doi(. 
C Ned. 1 - 18.45 
Met ontferming bewogen, info 

Prachtige klassieke Hollywoodscènes in ,,Swing Time" niet Fred 
Astaire en Ginger Rogers. Zondag 13 september op Nederland 1 om 
15U.50. 

D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 20.35 
NIj de beesten af, film 
D Ned. 1 - 22.20 
Langs het tuinpad van mijn vade
ren, nieuwe boek van Rien Poortvliet 
D Ned. 1 - 23.05 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python's Flying Circus, serie 
D Ned. 2 - 21.54 
Heimat, serie 
D Ned. 2 - 23.54 
Waar heb je dat nou voor nodig?, 
info 

Maandag 14 sept. 
D BRT 1 - 18,10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
lemandsland, toeristisch magazine 
D BRT 1 - 20.10 
Music Hall, serie 
D BRT1 - 21.15 
Gezondheid, magazine 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.50 
Taptoe Edinburgh, reportage 
D BRT2 - 22.00 
Fundamenten, Info 
D Ned. 1 - 14.30 
Eastenders, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
De film van Ome Willem, 
D Ned. 1 - 16.59 
Super-Oma, serie 
D Ned. 1 - 17.47 
Gouwe Douwes, popprogramma 
D Ned. 1 - 19.00 
De baas in huis?, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.28 
De vliegende dokters, sene 
n Ned. 1 - 21.53 
Golden Girls, serie 
D Ned. 1 - 22.18 
Operatie Julie, politieserie 
D Ned 2 - 19.27 
Sandra, the best of my love; show 

Dinsdag 15 sept. 
D BRT 1 - 18.10 
Het gebeurde hier. 

D BRT 1 - 18.25 
Europese volksverhalen, animatie
reeks 
D BRT 1 - 18.40 
De kruisboog, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.15 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20.15 
Het vuur van de Provence, dok 
D BRT2 - 20.45 
Mike, praatshow 
D Ned. 1 - 15.17 
Look back in Anger, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Jos Brink, reakties op ,,De Nieuwe 
Dood" 
D Ned. 1 - 20.29 
Schande, TV-spel 
D Ned. 1 - 22.45 
Casque d'or, film 
D Ned. 2 - 12.50 
Prinsjesdag 1987, reportage 
D Ned. 2 - 20.00 
Messiaen, dok. 

Woensd. 16 sept. 
D BRT 1 - 15.30 
Mik, Mak en Mon, serie 
n BRT 1 - 16.05 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 16.45 
Sprookjesteater, serie 
D BRT 1 - 17.55 
T.K.K.G., serie 
D BRT 1 - 18 30 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 20.10 
De stripkwis 
D BRT 1 - 20.50 
Het doek valt, TV-spel 
D BRT 1 - 21.55 
Verwant, kunstmagazine 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 15 
De 39 treden, film 
D BRT 2 - 21 40 
Ommekaar: Aids in New York, info 
D Ned. 1 - 15.10 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 15.35 
Club Veronica Clips, muziek 

D Ned. 1 - 16.10 
Taxi, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.15 
Magnum, avonturenserie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, popprogramma 
a Ned. 1 - 20.33 
The master, serie 
D Ned. 1 - 21.42 
Hitchhiker, serie 
D Ned. 1 - 22.07 
Temaprogramma: het paard; dok. 
D Ned. 1 - 23.35 
Erotische verhalen, serie 
D Ned. 2 - 15.31 
September-kinderfilmmaand 
D Ned. 2 - 20.20 
Avondvoorstelling, film 

Donderd. 17 sept. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, serie 
n BRT 1 - 19.00 
Jukebox, muziek met clips 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
n BRT1 - 21.00 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT1 - 21.50 
Chateauvalion, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De Indiase tuin, film 
D BRT2 - 21.45 
Leven met borstkanker, dok. 
D Ned. 1 - 15.50 
Gullivers reizen, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.00 
Vancouver Diepzee Aquarium, 
serie 

D Ned. 1 - 19.25 
Nog is het zomer, muzikaal pro
gramma 
D Ned. 1 - 20.28 
De verovering van de ruimte, dok. 
D Ned. 1 - 22.50 
Vrij als een vogel, dok. 
D Ned. 2 - 20.20 
Stress, TV-spel 
D Ned. 2 - 21.35 
Murder she wrote, serie 

Vrijdag 18 sept. 
D BRT 1 - 18.30 
Bingo!, hitparade 
D BRT 1 - 20.20 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.50 
Het Osterman weekend, film 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.00 
De wereld in de jaren dertig, serie 
n Ned. 1 - 16.00 
De oplichters, film 
D Ned. 1 - 19.00 
Knight Rider, sene 
D Ned. 1 - 22.10 
Tatort, politieserie 
D Ned. 1 • 23.40 
,,Con Amore" Anneke de Vries, TV-
special 

D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.12 
Story of Demis Roussos, levens
verhaal 
D Ned. 2 • 20 50 
Strong medicine, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Vanuit de wortels gezien, portret 
van Dembene Ousmane 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 sept. 
Skin Game 

Amerik. film uit 1971. De blanke 
Quincy Drew verdient goed geld door 
zijn zwarte vriend Jason 0'Rourke 
geregeld als slaaf te verkopen Hij 
helpt hem dan nadien wel ontsnap
pen. (BRT 1, om 16u.) 

Zondag 13 sept. 
Swing Time 

Fred Astaire en Ginger Rogers zijn 
de sterren in deze Amerikaanse mu
sical uit 1936. (Ned. 1, om 15u.50) 

l\/laandag 14 sept. 
Rue des Prairies 

Franse film uit 1959 met o.a. Jean 
Gabin, Claude Brasseur en Marie-
José Nat. Bij de dood van zijn vrouw 
keert Henri Neveux terug naar huis. 
ZIJ had een kind ter wereld gebracht 
waarvan hij met de vader was. (RTBf 
1, om 20u.) 

Dinsdag 15 sept. 
Casque d'Or 

Franse misdaadfilm uit 1952 met 
o.a. Simonne Signoret en Serge Reg-
giani. Een trotse prostituee breekt 
met haar pooier en papt aan met een 
arbeider. Een politie-verklikker lokt 
een duel uit tussen de twee mannen. 
(Ned. 1,om22u.45) 

Woend. 16 sept. 
The 39 steps 

Tijdens een showvoorstelling in 
Londen leert de Canadese Robert 
Hannay een jonge vrouw kennen die 
beweert achtervolgd te worden door 
gevaarlijke spionnen. Britse thriller 
van Alfred Hitchcock uit 1935. (TV 2, 
om 20U.15) 

Donderd. 17 sept. 
The Assam Garden 

Britse film uit 1985 met o.a. Debo
rah Kerr, Alec McCowen en Anton 
Lesser. Na de begrafenis van haar 
man keert de 60-jarige Helen terug 
naar huis. Zij zal nu moeten instaan 
voor de grote exotische tuin van haar 
man. (TV 2, om 20u.15) 

Vrijdag 18 sept. 
The Osterman Weekend 

Amenk. film uit 1983 met o.a. Rut-
ger Hauer, John Hurt en Meg Foster. 
De kontroversièle presentator van 
een tv-praatshow wordt door de CIA 
benaderd om een aantal vrienden te 
ontmaskeren (BRT 1, om 20u.50) 
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De mens is een 
raar schepsel. Zo 
wat alles ligt bin 
nen zijn bereik en 
toch wil hij steeds 
meer; zelfs het on
mogelijke. Hoeve-
len van ons lopen 
niet ongelukkig 
omdat ze niet be
reiken wat ze ver
langen, niet krij
gen wat ze vragen, 
niet bezitten waar 
ze van dromen? 

Velen worden 
verteerd door een 

geheimzinnig vuur dat hen van bin
nenuit in de as legt. Het onbereikba
re niet bereiken, de geheimen van 
het leven niet kunnen ontsluieren is 
een gebrek dat hen bezeert, hen 
doet wegkwijnen. Hoe dwazer de 
hoop, hoe navenant het verlangen, 
hoe erger de ontgoocheling. Zo ook 
de Britse wetenschapslui die klaar 
staan om een van de laatste gehei
men te ontsluieren: het monster 
van Loch Ness. 

Komkommerbeest 
Niet minder dan 20 boten boorde

vol elektronische echopeilinstalla-
ties liggen voor anker om het Loch 
Ness af te tasten. Om het sérieux 
van de operatie \€ beklemtonen 
werd de operatie Deepscan ge
noemd. Dus geen lul. Het moet nu 
maar eens uit zijn met die hardnek
kige verhaaltjes dat in dit Highland-
meer een voorhistorisch monster 
rondjes zwemt. Bestaat Nessie echt 
of leeft het slechts in het brein van 
enkele aangeschoten Schotten? 

Als Nessie bestaat dan moet het 
gevangen worden, ontmaskerd, 
ontleed, misschien wel tentoon ge
steld en uit mekaar gehaald... De 
wetenschap ten bate. 

Door de ernst waarmee Deepscan 
werd opgezet dreigt een van de 
laatste geheimen van deze wereld 
ontsluierd, de geleerden zweren dit 
komkommerdier niet veel ruimte 
voor geheimzinnigheid te laten. 

Tien dagen lang zullen 20 boten 
het 35 km lange meer afwandelen, 4 
km breed en 390 m diep zullen ze 
peilen, geen kubieke cm water zal 
ontsnappen aan de sonar. 

In een verklaring heeft het hoofd 
van de ekspeditie verzekerd: „Nu 
moeten wij het weten, het moet 
maar eens gedaan zijn met al die 
verhaaltjes, voor deze ontmaske
ring hebben wij tien werkdagen en 
60 miljoen frank over." 

In deze woorden ligt het hele 
verlangen van de mensheid: geen 
greintje fantazie meer om een voor
historisch monster te laten waar het 
is: in de donkere wateren van een 
Schots meer. Zeg maar: in de ach
terkamer van onze verbeelding. Ge
daan ook met de toeloop van de 
200.000 nieuwsgierigen die elk jaar 
het Loch Ness-museum bezoeken 
en die blijven geloven in het be
staan van het monster. En die blij
ven twijfelen. 

IVIet Nessie moet gebeuren wat 
reeds eerder is gebeurd met het 
spook dat wij wetenschappelijk ont
manteld hebben. Met de aardman 
die wij in kalk hebben bijgezet in de 
pretparken. Met Mudde a\e wij met 
ketens en al op de brandstapel heb
ben gegooid... 

En geloof mij, eens Nessie in de 
netten van Deepscan ligt te sparte
len staat een nieuwe ekspeditie in 
de steigers. De jacht op de jeti, de 
verschrikkelijke sneeuwmens. Ook 
die moet gevangen, want een beet
je huiver past met meer in deze tijd 
van zekerheden. 

Wanneer op 4 oktober Deepscan 
de ankers zal lichten wordt de we
reld weer wat minder geheim. | 

In deze rubriek een beestig stulije sctirijven is min
der vreemd dan tiet lijkt. Vele schrijvers zijn dieren
vrienden en naar het schijnt duldt een naarstig au
teur in zijn werkvertrek alleen feilen gezelschap. De 
literatuur zou er zonder katten trouwens heel wat 
schraler uitzien. Denken we maar aan Kipling, Poe, 
Colette, Léautaud... en mijn favoriete foto van Grote 
Berendoder Geeraerts is die met z'n poes op schoot. 

L OGISCH dat de uitgevers 
de dierenliefde van hun in 
de markt liggende leve

ranciers respekteren De oudste 
pocket ter wereld was de „Alba
tross", de nog altijd meest ver
kochte IS de „Penguin" Bij ons 
liggen de „Ooievaars" (Uitgeverij 
Bert Bakker) uw scribent nauw 
aan het hart En Querido beweert 
dat zijn „Salamander" Neder
lands populairste huisdier is Om
dat die nu 5 jaar oud is, ver
scheen als extra-goedkope Sala
mander zopas ,,Geen vuur te 
heet", een greep uit onze litera
tuur vanaf 1860 die m herdrukken 
in de Salamanderreeks versche
nen IS Een gezellig boekje, zon
der veel diepgang maar goed ge-
dokumenteerd en met best lees
bare fragmenten uit 75 bekende 
auteurs als Multatuli, Claus, Cou
perus, Carmiggelt, Boon, Gijsen, 
Teirlinck, Vestdijk, etc , enz Nu 
maar wachten op een korf-
selektie van de ,,Bezige Bij" 

BIJ UW boekhandelaar moet u 
de gratis Zomerkrant van de 
Zwarte Beertjes vragen Van die 
diertjes zijn er al ruim 60 miljoen 

verkocht, een unicum in ons taal
gebied Waarschijnlijk omdat het 
vooral,,misdadige" Beertjes zijn 
Prettig zijn de ,,inside" stukjes 
over de auteurs, hun helden en 
anti-helden James Bond, Ha-
vank, Mrs Poiifax ga maar 
door Leuk om lezen is bv dat 
Luikenaar Georges Simenon 
(200 pulpromans, 76 policiers, 
117 psychologische romans), die 
m Delfzijl zijn Maigret-standbeeld 
heeft, op donderdag 12 februari 
1903 geboren werd, maar zelf 
steevast volhield dat het op de 
13de was, omdat ,,vendredie 
treize" gewoon sinisterder klinkt 

Een aanbeveler Zopas ver
scheen in vertaling bij de Arbei
derspers ,,Bebert, de kat van 
L F Celine" van Frederic Vi-
toux het hallucinante verhaal 
van de omstreden schrijver-
kollaborateur, zijn poes en hun 
bizarre vluchttocht doorheen het 
instortende Derde Rijk Dit boek 
IS een aangrijpend dubbelportret, 
waarin de kat de schrijver ont
maskert en hem tegelijk toont in 
zijn ontroerende menselijkheid 
en grootheid 

^MeebpeLoTL 

Onze 188ste opgave werd gevonden door twaalf 
lezers. Wij zochten het gedicht ,,Niets" van Cees 
Nooteboom. 

Jef Marijsse uit de Pinguinstraat 4 te 2060 Merk-
sem wint ons boekenpakket. 

D EZE keer geen gedicht, 
maar enkele regels uit 
een bekend verhaal van 

een befaamd Vlaams auteur Aan 
U om uit te pluizen wie dit schreef 
en hoe de titel luidt van deze no
velle 

,,Een oude boer lag te sterven 
Op de voutekamer, in de zure 
lucht, stond zijn bed De dag ging 
al naar de avond toe en die boer 
lag, uit de diepte van zijn kafzak, 
onder de sargie die grauw en 
groezelig was, te kijken In de sar
gie haakten zijn donkere knekel-
vingeren, en hij merkte het een 
ogenblikje, en dacht 

,,Daar-zie, ik maak al mijnen 
pak " Maar hij keek, de vlakke 
glazerigheid zijner ogen boven de 
geelgespannen huid zijner juk

beenderen, en mets bewoog over 
zijn voorhoofd of aan de zwarte in
zakking van zijn mond " ( ) 

En toen hij gedaan had wachtte 
hij een beetje Hij wachtte tot 
Wanne iets zeggen zou Maar ze 
zei mets Toen wilde hij zelf iets 
zeggen Wat zou hij, dat '̂  Hij 
wachtte nog een beetje Maar 
toen begon hij te glimlachen Hij 
wist wat hij nu zeggen moest Hij 
wist, o hij witst 

En hij deed zijn mond open, zijn 
zwarten mond Maar hij zei niets 
Want hij was dood " 

WIJ verwachten uw inzending 
voor dinsdag 22 september 
,,Meespelen (190)", Bamkaden-
plein 12, 1000 Brussel Veel 
plezier 

Meesterkok, gastronomisch auteur en filosoof 
Jean Anthelme Brillat Savarin schreef in zijn ,,Phy-
siologie du Gout" (1825): ,,Overeenstemming ont
staat tijdens het eten: alles gebeurt en wordt bespro
ken aan tafel, familiale gemeenzaamheid, verzoe
ning, vredesverdragen." leder denkt daar het zijn 
van natuurlijk, maar dé Chef de Cuisine aller tijden, 
Auguste Escoffier heeft deze ontboezeming in zijn 
lange leven (1847-1935) en roemrijke loopbaan in 
moeilijke tijden, metterdaad bewezen. 

SCOFFIER werd nabij 
Nice geboren als zoon 
van een dorpssmid De 

tengere knaap werd koksmaat in 
'n lokaal restaurant Maar vermits 
adel en kapitaal toen al de Ri
viera als lusttuin beschouwden 
was dit voor de leergierige, 
talentrijke Auguste een ideale 
start Deze zou hem voeren tot de 
hoogste toppen die een ,,maTtre" 
kon bereiken absolute keuken
heerser van de Carlton en de 
Ritz en uitvinder van (ook in de 
diplomatie) legendarische krea-
ties als ,,Homard Thermidor" en 
,,Souffle Rothschild" Maar we 
hadden het over vredesverdra
gen Situeren we de ,,chef" 
daarom even als een oorlogen-
overschreidend fenomeen 

In de Frans-Duitse oorlog van 
1870 moest onze pollepel-
infantenst met mee naar het front 
omdat een kulinair ervaren kolo
nel hem tot kok van zijn regiment 
(en vooral van zichzelf) be
noemde Toch werd hij gevangen 
genomen en vertelde daar met zo 
entoesiast over in zijn ,,Memoires 
d'un Cuisinier de l'Armee du 
Rhin" Maar het oorlogslot was 
hem opnieuw gunstig toen de 
General-Direktor van het Kur-
haus in Wiesbaden hem wist vnj 
te krijgen 

Zijn steile opgang in de keu

kens paarde de kok aan roem 
vergaard met de pen Uit zijn 9 ti
tels geldt zijn ,,Guide Culinaire" 
nog steeds als een bijbel die in 
een dozijn talen vertaald werd 

Escoffier werd zowat overal ter 
wereld bij speciale gelegenheden 
gevraagd, o a voor het feestdi-
ner bij de opening van de Wereld
tentoonstelling op de Eifeltoren, 
aan het hof van de tsaar, enz In 
1907 wist Lorenz Adion hem aan 
te werven als chef van zijn Hotel 
AdIon, dat tot op het einde van de 
tweede wereldoorlog Berlijns 
boulevard Unter den Linden zou 
beheersen In dat hotel ver
trouwde keizer Wilhelm II hem 
toe ,,Nun wie sind beide Kaïser, 
ich Kaïser aller Deutschen, Sie 
Kaïser aller Kuche" Maar ook 
het vaderland spaarde de lofbe-
tuigingen met In 1920 reikte pre
sident Poincare in persoon hem 
de onderscheiding uit van Ridder 
m het Legioen van Eer In 1921 
trok Escoffier zich, na 62 jaar 
hard werken, uit de kulinaire we
reld terug 

Zeven jaar later, op 22 maart 
1928, zouden alle Parijse chefs 
hem eren met een feestmaal in 
het Palais D'Orsay, bij welke ge
legenheid minister Herriot hem 
bij bevordering de rozet van het 
Legioen van Eer toekende 
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De Westhoek is meer dan... 

Land van verre einders 
Vakantie in het buitenland is mooi. Maar er zijn 

twee eenvoudige Vlaamse spreuken die eigenlijk 
nog niks aan waarde hebben moeten inboeten:,,Ei
gen haard is goud waard" en ,,Eigen schoon spant 
de kroon". Maar hoevelen durven met de hand op 
het hart beweren dat zij hun eigen haard, hun eigen 
schoon kennen ? 

Wedden dat... om het met Jos Brink te zeggen ?! 

DE achttien Vlaamse rand
gemeenten hebben hun 
Gordel, Torhout-Werchter 

z'n festival, Diksmulde beleeft 
zijn mooiste dag op de IJzerbede
vaart, de Westhoek viert met de 
Bachten de Kupe auto- en fiets-
happening zijn toeristisch hoog
tepunt. 

Hoofdorganisator Pierre Nolf 
(tevens VU-arr. voorzitter) en z'n 
medewerkers staan nu al te trap
pelen om het natuurminnend 
Vlaanderen te vergasten op een 
pittige cocktail van natuur
schoon, soezende dorpjes, trotse 
polderhoeven, akkers en weiden 
,,als wiegende zeeën", gekruid 
met gezellige landelijke kroegjes 
en vriendelijke mensen. 

De tocht loopt volledig over 
rustige landelijke wegen, waar 
vooral de toerist die rust en stilte 
zoekt het naar zijn zin zal heb
ben. Praktisch heel de route 
doorkruist een gebied dat in vroe
ger eeuwen door de zee werd 
overspoeld. Eén vierde van de 
wegen ligt langs waterlopen die 
aan de pollutiekwaal van onze 
eeuw ontsnapt zijn. Het land
schap is uiteraartd zo vlak als 
een biljarttafel. Je kunt er,)Ook 
Zoutenaaie ontdekken, eens' het 
kleinste dorpje in ons land. Dit bij 
uitstek agragrisch gebied is 
bespikkeld met hoeven en waar 
ergens twee wegen samenko
men is een dorpje gegroeid, aan
leunend tegen een kerkje, zo ver
rukkelijk soms, dat je haast ver
geet je tocht voort te zetten... 

Na een uitstapje van 37 km , 
met als rustpunten Wulpen, 
Booitshoeke, Avekapelle, Egge-
waartskapelle, Lampernisse, 
Oostkerke bereik je het Cyriel-
Verschaevedorp Alveringem. Op 

een boogscheut daar vandaan 
ligt Oeren, aankomstplaats van 
deze elfde auto- en fietshap-
pening. 

Prijzenpot 
Langs de reisroute dienen twin

tig foto's gezocht, en evenveel 
eenvoudige vragen opgelost en, 
afhankelijk van uw geleverde in
spanningen, wordt dit beloond 
met een royaal prijzenpakket. 

Als straks heel wat Wij-lezers 
zullen genieten van een dagje 
Bachten de Kupe, dan verdient 
de redaktie toch een lofbloempje, 
een boeketje Vlaanderen, voor 
deze ontdekking van dit droom-
schone land. Zo dichtbij, en toch 
soms ook zo ver... voor heelwat 
toeristen. Luc Vanmassenhove 

Herinnering 
Afspraak dus op zaterdag 19 en 

zondag 20 september te Oostduin-
kerke. Traditiegetrouw vangt de 
tocht aan op het stemmige binnen-
pleintje van het nationaal visserij
museum, waar men in de ,,Peerde-
visscher" het deelname-pakket kan 
afhalen. Fietsers kunnen Inschrij
ven vanaf 9u.30 tot 11u.30 en vre
dige automobilisten vanaf 9u.30 tot 
en met 14 uur. Deze auto- en f lets-
happening richt zich tot jong en 
oud, tot de eenzame fietsers en tot 
het enthousiaste gezin. 

ledere deelnemer ontvangt bij de 
start een herinneringskaart met 
speciale dagafstempeling. Dit aan
denken is een ontwerp van de be
kende postzegeltekenaar O. Bon-
nevalle. 

Herdenkingsboek 
pastoor Jan Spitz 

Op 18 oktober 1987 herdenkt Vlaanderen in het 
Genker kollege het geboorte-eeuwfeest van deze 
enige én eenvoudige dóór-denkende priester, ver
oordeeld op 2 maart 1945 door een Belgische Krijgs
raad te Hasselt tot 7 jaar hechtenis en levenslang 
verlies van zijn burgerrechten om zijn Vlaams-
nationale houding en enkele daaruit voortvloeiende 
sociaal-menselijke daden, waaronder het verbergen 
van Theo Brouns... 

DOOR de zorg van de Maa-
seikse kruisheer Donaat 
Snijders, Wilfried Rosiers 

van het Gewestelijke IJzerbede-
vaartkomitee en de DF-afdeling 
Genk werd een gedenkboek uit
gegeven. Wijlen Staf Vermeire 
(Neeroeteren) die mede het initia
tief nam, heeft de druk niet meer 
mogen beleven. Voor slechts 300 
fr. (+ 50 fr. verzendingskosten 
kan je het bestellen bij Renaat 

Nauwelaerts, Dorperberg 33 te 
3671 Opoeteren, tel. 011/ 
86.34.56). Met zijn 179 bladzijden 
getuigenissen en enkele brief- en 
dokument-afdrukken en met 
foto's, zet het je aan het denken 
over zowel de voor- als na
oorlogse tijd, die je nu niet meer 
mogelijk acht. Zo biedt dit boek 
een tijdsspiegel voor allen die 
hun inzet en geesteskracht — 'n 
ander woord voor overtuiging — 

willen toetsen aan wat voor
afging! 

Een voorloper... 
Gegroeid uit een platdietse 

landbouwersfamilie uit Hendrik-
kapelle liep Jan Spitz in het ver-
franste kollege van Wezet (Vise) 
zijn humaniora. Doorheen zijn 
priesterroeping werd hij voor de 
eerste Wereldoorlog doctor in de 
Wijsbegeerte te Leuven en kandi
daat in de Godsgeleerdheid te 
Rome. Een akademische en ker
kelijke loopbaan lag dus norma
lerwijze voor hem ,,open". Een 
lerarenopdracht in de Limburgse 
normaalscholen van Sint-Truiden 
(1912) en later IVIaasmechelen 
(1920-1927) zouden de eerste 
stap geweest zijn. 

Uiteindelijk — zoals in een 
klassiek Grieks drama — werd hij 
om zijn invloed ,,verbannen" als 
pastoor van het Limburgse Opho-

ven in de uiterwaarden van de 
Maas. Zijn aanhouding aldaar op 
29 oktober 1944 lag in dezelfde 
lijn. 

Hij was een volksmens én ei
gentijdse opvoedkundige en te
vens een groot voordrachtgever 
en ook sturkturenmens. Voor het 
Davidsfonds en het Kristelijke 
Onderwijzersverbond (COV) valt 
hij immers in de tussenoorlogse 
periode niet weg te denken. Als 
Vlaams-Nationalist, vegetariër, 
zigeunervriend en bewegings
mens experimenteerde hij in de 
verzuilde maatschappij van toen, 
verzder dan de vooraanstaanden 
dat konden toelaten... zijn aanval 
op de belgisch-franskiljonse ver
zuiling, gepatroneerd door de 
kerkelijke overheid; zijn ontle
ding van het Limburgse kolonisa
tiewezen door de Société Géné
rale; zijn konsekwente houding 
tijdens zijn proces verhoogde de 
tempelwoede van de farizeeërs. 

De massale begrafenisstoet in 
1945, de volkse herdenking van 6 
april 1986 en nu deze op 18 okto
ber 1987 bewijzen dat geweld wel
licht de zwakte is van alle krach
ten en dat,,waarde" niet ligt in wat 
je bezit of vertoont maar in wat je 
bent! Willy Kuijpers 
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H ET past een filmrecensent om 
even stil te staan bij de dood 
van enkele filmreuzen. John 

Huston, de ouwe taaie, die nooit om 
een harde kommentaar verlegen zat, 
heeft bijna steeds het niveau gehand
haafd van zijn debuutfilm The Maltese 
Falcon (1941), en er zijn maar weinig 
regisseurs die dat kunnen zeggen. 
Prizzi's Honor (zijn laatste) wordt nu 
opnieuw uitgebracht. 

Lee Marvin zullen wij ons het meest 
herinneren om The Dirty Dozen (waar
van bij ons nog alleen een slechte ko
pie cirkuleert), de musical Paint Your 
Wagon (waarvan bij ons alleen een 
verminkte versie — met bijna alle lied
jes geknipt — aanwezig). Cat Balou 
(niks meer) en The Big Red One 
(waarvan niemand de auteursrechten 
nog heeft voor België). Misschien heb
ben we nog wat kans op de diverse te
levisienetten? 

Andrea (Joaquim de Almeida) en 
Nieda {Vincent Spano) zijn de twee 
jongste (van de 7) zonen van meester 
Bonanno (een schitterende OmeroAn-

tonutti), restaurateur van katedralen en 
afstammeling van een hele rist To-
scaanse bouwmeesters. Bij het beëin
digen van een werk, nodigt Bonanno 
zijn 7 zonen en 5 handwerklui aan ta
fel om hem zijn — en daarmede ook 
hun — ontslag mede te delen. Een der 
handwerklieden loopt kwaad weg. Een 

NIEUW 
IN DE BIOS 

goed opmerker heeft reeds duidelijk 
gemerkt dat de film Good Morning, 
Babylonia van Paolo en Vittorio Tavi-
ani stikt van de simbolen — en we zijn 
nog maar nauwelijks enkele minuten 
in de film. Ook de zonen gaan onder

ling twisten en het voornoemde twee
tal besluit naar Amerika te trekken, 
want het Italië van 1913 heeft weinig 
te bieden. (De scène op de boot, waar 
de twee broers om beurten uit het over 
en weer schuivende bord eten — want 
ze moeten gelijk blijven heeft hun va
der gezegd, anders onstaat er ruzie — 
is weer zo een van die schitterende Ta-
viani vondsten, die je alleen bij de Ita
lianen zal vinden.) Maar ook Amerika 
geeft niet wat ze venwachtten en we 
zien hen uiteindelijk in het midden van 
een troosteloos en woest gebied als 
stinkende varkenshoeders. Wanneer 
op een dag een trein langs hen heen 
tsjoekt en door hun onvoorzichtigheid 
moet remmen, keren ook gelijk hun 
kansen. Op de trein zit een stel Italia
nen die het Italiaanse paviljoen op de 
wereldtentoonstelling in San Francisco 
moeten optrekken en de Bonnano's 
worden bij de troep ingelijfd. D.W. Grif
fith (een daverend applaus voor Char
les Dance) — de Amerikaanse cineast 
— IS helemaal weg van de Italiaanse 
film die in het paviljoen wordt vertoond 
en nog wegger van het paviljoen zelf. 

Hij wil de ontwerpers hiervan, om de
cors voor zijn Intolerance — die in 
1916 zal uitkomen — te ontwerpen. 
(Deze film wordt een der grootste al
ler tijden genoemd en duurde toen 186 
minuten I). Vermist de meestergasten 
niet meer te vinden zijn, zijn de broert
jes zo gek om zich te melden en wor
den na veel omwegen aanvaard dank 
zij de hulp van hun liefjes (later vrou
wen), die ervoor zorgen dat ze nog 
steeds gelijk blijven. Tijdens het 
draaien van Intolerance breekt de oor
log in Europa uit en de première zorgt 
voor een rel. Tegenstanders van de 
oorlog die de film toejuichen, worden 
onder de voet gelopen door Amerika
nen die met spandoeken en knuppels 
eisen dat Amerika zich met de oorlog 
gaat bemoeien. De twee broers zullen 
uiteindelijk ook gaan strijden, maar in 
verschillende legers — omdat ze niet 
meer gelijk zijn, na de geboorte van 
hun kinderen — de ene in het Itali
aanse, de andere in het Amerikaanse 
leger. Het is op het slagveld dat ze sa
men de ultieme getuigenis over film en 
filmen zullen afleggen. 

De Taviani's hebben een prachtige 
en adembenemende hymne gemaakt 
aan de cinema, maar ook aan de Itali
anen — die bewonderaars van schoon
heid — in een film van verblindende 
schoonheid, die hun La notte de San 
Lorenzo en Padre Padrone waardig 
is. Alleen vragen wij ons af waar er een 
publiek voor deze film zit? 

Burt Reynolds is Malone, in een 
goeie film van Harley Cockliss, jammer 
dat het einde wat zwak is. Dit is zeker 
een betere Reynolds — vol van aktie 
— gebouwd op het stramien van een 
western, maar een tikkeltje hardboiled 
uitgewerkt. De oorspronkelijke roman 
van William Wingate maakt deel uit van 
een reeks met hetzelfde hoofdperso
nage — kunnen we dus nog een 3de 
en een 3de Malone venwachten? De 
Fransman Christopher Frank, auteur 
van La nult Américaine (1972), ver
filmd als L'lmportant c'est d'Almer, 
is een schitterende scénarioschrijver 
van deze toch echt Amerikaanse film. 

Willem Sneer 
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Gilles Servat blijft op de bres 

Bretoens sukses in Parijse Olympia 
In Bretagne is hij sedert een decenium een ge

vestigde naam die evenwel het entousiasme en de 
strijdlust van het eerste uur niet is vergeten. Bij ons 
is hij voor de meesten een grote onbekende, en 
nochtans verdient Gilles Servat meer dan onze aan
dacht. Servat verdween korte tijd uit de belangstel
ling maar met een gesmaakt optreden in de Parijse 
Olympia en een uitgebreide toer door het eigen Bre
tagne helemaal terug van weggeweest. 

OVER het waarom van zijn 
verdwijnen én weer ver
schijnen laten we hem 

best zelf aan het woord... 

Verdwenen ,,mode" 
G. Servat: ,,De jaren zeventig 

waren vruchtbaar voor Bretagne 
en al wat met het Bretoens en de 
kuituur te maken had. Het werd 
een „mode", en die verdween me
teen met de tachtiger jaren. Voor 
hen die modes volgen is er met 
veel overgebleven, maar zij die 
erin geloven blijven ijveren en we
ten dat de Bretoense volksmuziek 
zal overleven. Inmiddels hebben 
velen het traditionele pad verlaten, 
er is ook een breuk gekomen met 
het publiek van het eerste uur. Er 
is de sterke hang van de heden
daagse jeugd naar de angelsaxi-
sche klanken. Daar sta ik buiten, 
maar zonder spijt." 

Gilles Servat 

WIJ: Je jongste plaat was een 
eigen produktie die je ook voor 
het grootste deel zélf verdeelde. 
Heb je een nieuw platenhuis ge
vonden? 

G. Servat: ,,lk heb met de 
show-bizz zo weinig mogelijk te 
maken, en na mijn jongste plaat 
met onuitgegeven liedjes („La 
douleur d'aimer") denk ik er wel 
aan opnamen te maken. Wat ik al 
weet is dat ik aan Bretoenen de 
kans zal geven te werken. Ik beslis 
over mijn eigen doen en laten. Ook 
de keuze van de nummers op de 
heruitgave (een kompilatie, uitge
geven bij „Pluriel") bepaal ik zelf. 
Een keuze maken Is altijd moeilijk 
en subjektief, maar het zijn mijn 
liedjes, dus..." 

WIJ: Hoe ziet de Bretoen van 
vandaag eruit? Kan jij je identi
ficeren met de foto die op een 
tijdschrift verscheen van de ge
middelde Bretoen met das en in 
maatpak plus het modieuse bril
letje? 

G. Servat: „Wat mij betreft, ik 
heb geen kostuum, zeker geen 
bril, hoewel ik veertig ben (lacht) 
maar soms draag ik wel de das 
van de Unie der Mijnwerkers van 
het Zuiden („Pays de Galles"), 
een beroepsvereniging waar ik er
elid van ben. I^aar dat de kleren 
de man maken ben ik nog niet zo 
zeker: het is niet omdat je er wat 
zorgeloos bij loopt datje niet kan 
uitblinken, en omgekeerd is ook 
waar..." 

Verbondenheid 
WIJ: Hoe sta je tegenover de 

Bretoense strijd en haar taal ? 

G. Servat: ,,lk zou zeggen dat 
ik een Bretoen ben die zingt (pa
rafraseert hij zijn stijlgenoot Dan 
Ar Bras) en voel me sterk verbon
den met de Bretoense zaak. Ik wil 
echter geen spreekbuis zijn van 
een of andere partij, ik heb geen 
oplossing te bieden of richting aan 
te wijzen. Ik hou vol om het Bre
toens zo goed mogelijk bij te scha
ven en onder de knie te hebben. 

Ik plan trouwens een plaat in het 
Bretoens voor het einde van dit 
jaar. Hoewel de toestand oproept 
tot opstandigheid was ik erbij op 
22 maart j.l. te Carhaix. 

De Franse staat weet niet meer 
waar ze het heeft, en beseft ander
zijds niet dat het Bretoens een 
bruikbare faktoris tot de ekonomi-
sche ontwikkeling van Bretagne. 
Maar ze verschuilt zich achtereen 
lafhartig gedoe en uiterst konser-
vatieve maatregelen. Kijk maar 
naar Katalonië, waar dank zij de 
taal alles herleeft..." 

Keltische aanpalc 
WIJ: Verwacht je een herople

ving van de Bretoense muziek, 
zij het dan misschien in het 
voetspoor van de Pogues en 
aanverwanten...? 

G. Servat: „Jekan de toekomst 
niet dwingen, die ligt bij de jeugd. 
Ik zie de rimpels op mijn gezicht 
groeien, en als de Bretoense 
jeugd volksmuziek wil, mij goed. 
Voor mij mag het in een punk-
kleurtje, op een rockritme, in het 
Bretoens. Ik hou het bij mijn Kelti

sche aanpak, de roman die ik 
schrijf, en een uitbreiding van mijn 
optreden door een betere muzi
kale omlijsting in de regie van Mi
chel Ecofard. Dankzij hem heront
dekt het publiek het chanson in 
een hedendaags kleedje. Zowel in 
de Parijse Olympia als te Rennes 
was de ontvangt onverhoopt suk-
sesvol. Wat uiteraard beloftevol is 
voor de nabije toekomst. Met Pa
sen '89 is het twintig jaar geleden 
dat ik te Groix ontscheepte, ik heb 
dus nog wat tijd om die verjaardag 
voor te bereiden... "Serge Demol 

KFV huldigt pastoor Decalf 
Op de Fransvlaamse kultuurdag van zondag a.s. te Belle wordt hulde gebracht aan pastoor Decalf. De 

naam Decalf zal zowel boven als onder „de Schreve" voor altijd verbonden blijven met Ekelsbeke waar 
hij gedurende 25 jaar (van 1953 tot 1987) pastoor was en de duiveldoetal van de kultuurdagen die er sinds 
1962 werden georganizeerd. 

Op de zitting te Belle (begin 9 u.) zal hem namens het Komitee voor Frans-Vlaanderen hulde gebracht 
worden door voorzitter Cyriel Moeyaert en ondervoorzitter Jaak Fermaut. 

Ook namens onze redaktie gelukwensen en dank voor deze onverdroten inzet! 

Griekenland... 

Waar je verdriet muzieic wordt 
Is het toeval of opzet, maar bij De Clauwaert 

verscheen onder het leiderschap van Guido Van 
Puyenbroeck de roman van Anne Wiering: Sara 
Wolf, zich spelend in het Griekenland van het onder
gewaardeerde boek van diezelfde Van Puyenbroeck 
(en eveneens bij De Clauwaert) De Kringloop. 

I N beide boeken zitten een 
aantal overeenstemmende 
elementen, maar het proza

debuut van Anne Wiering valt hier 
en daar toch iets te licht uit. 

Brokstu leken 
De roman is opgebouwd uit 

brokstuicken van leven. In Sara 
leeft een pijn — pijn die langzaam 
ontsluierd wordt voor de lezer — 
die haar dwingt voortdurend af
scheid te nemen. Verschillende 
vluchtige relaties zijn er het ge
volg van. Ze vergelijkt haar pijn 
met een ongeneeslijke ziekte, in 
dit geval MS. Tesamen met het 
werk als archeologe — die instaat 
voor het restaureren van Griekse 

vazen (het samenbrengen van 
scherven dus) — is ze bezig zich 
te diep in te graven in haar eigen 
complexiteit en al schrijvend — 
dagboek, poëzie, brieven, door
spekt met bindteksten — wil ze 
ook zichzelf restaureren. 

De dikwijls irriterend lange 
stukken kursief gaan wat op de 
zenuwen werken en soms heb je 
de indruk dat het verhaal je begint 
te ontsnappen — wees echter 
gerust, je hoeft het niet bij jezelf te 
zoeken, de auteur verliest af en 
toe de grip op haar verhaal. 

Het verhaal 
Sara heeft een verhouding met 

T., een virtuoos pianist, en terwijl 

ze de wagen rijdt krijgen ze een 
ongeval. De man wordt aan de 
hand gewond. Pats... een lel van 
schuldgevoel komt zich in haar 
nestelen. Door haar eigen proble
men, slaagt ze er uiteraard ook 
niet in T. met zijn problemen te 
helpen. Dus ontvluchten door een 
verhouding aan te gaan met een 
ietwat maffe, naast de maat
schappij levende stoere bink. Hier 
komt de erotiek duidelijk aan bod 
en het is ook verantwoord — uit 
alles blijkt dat Wiering de goede 
boeken in dit genre heeft gelezen 
en dit is duidelijk geïllustreerd 
met soms zeer mooie taaibloemp
jes. 

Wat dacht je van het kielzog 
bondt hun schepen aan de kade 
of was God dat zeldzame geluk, 
dat slechts een paar keren zo 
schijnbaar uit het niets in een 
mensenleven opduikt en Het,,po
gen om gelukkig te worden" is 
kunstmatig. Een geluksgevoel 
overvalt je ongevraagd... en haar 
pleidooi voor de broodnodige leu
gen, de ,,onwaarheid" is werke
lijk schitterend. 

Talent 
Het derde verhaalstuk is het 

Griekse stuk. Sara ontmoet daar 
Satrap en zal hem huwen, maar 
ook hij loopt mank in het leven, en 
Sara die blijkbaar een enorme 
angst heeft om gelukkig te zijn zal 
uiteindelijk kiezen voor de dood, 
die ook haar geliefde poeëte Emi
ly Dickinson zo mooi beschreef. 
Het is Matthias Satrap die ook al 
haar teksten terugvindt en, na ze 
te hebben gelezen, begrijp dat 
Sara nooit van T. is losgeraakt en 
door haar dood afscheid van hem 
nam, om zich afclus volledig van 
hem los te weten en zich in haar 
dood verbonden te weten met 
Satrap. De ultieme liefde dus. 

Anne Wiering moet zich af en 
toe nog wat bedwingen met het 
inlassen van poëzie in haar proza, 
maar voor de rest is het talent 
aanwezig. 

Laagvlieger 

- Sara Wolf, Anne Wiering. Uitg. 
De Clauwaert, Leuven. 515 fr. 
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Wereldkampioenschappen atletiek zwart gekleurd 

Afrikaanse overval in Rome 
De tweede wereldkampioenschappen atletiek zit

ten er op en Rome bekomt stilaan van de Afrikaanse 
overval. Dat atleten van het zwarte kontinent verplet
terden inderdaad ,,de rest van de wereld" in de 
halve fond- en fondnummers. Konchellah, Abdi Bile, 
Aouita, Kipkoech en Wakiihuru waren de absolute 
uitblinkers in het Olympisch Stadion waar Afrika zich 
zevenentwintig jaar eerder met de legendarische 
Abebe Bikila voor het eerst had gemeld. 

D E zwarte triomf maakt 
veel bedenkingen los. 
Na een lichte terugval 

meende men dat de Afrikanen 
hun beste tijd gekend hadden. 
Hun gebrek aan akkomodaties 
en begeleiding (op medisch- en 
tralningsgebied) moest ze zuur 
opbreken. Maar de theorie ligt 
soms ver van de praktijk en de 
realiteit verwijderd. Dat is op
nieuw gebleken. De raspaarden 
verzorgden de show. 

Italië boven 
De manier waarop Cramm in 

de 1500 meter ter plaatse werd 
gelaten was pijnlijk mooi. De 
arme Steve miste schijnbaar een 
vierde en een vijfde versnelling. 

Europa beleefde in de Itali
aanse hoofdstad overigens 
kwade momenten. De Fransen, 
de Westduitsers en de Britten 
kwamen er amper aan te pas. 

Fatima Whitbread redde Enge-
lands gouden eer maar daar 
bleef het ook bij. Voor het overige 
moesten de Westeuropese top-
landen zich tevreden stellen met 
zilver en brons. Italië vormde de 
uitzondering die de regelbe-
vestigde. Het thuisland werd 
evenwel door de omstandighe
den gediend. Panetta werd naar 
zilver en goud geschreeuwd in de 
10.000 meter en in de 3000 meter 
steeple. Snelwandelaar Dami-
lano won omdat zijn tegenstan
ders werden gediskwalificeerd. 
Ze begingen nochtans niet meer 
onregelmatigheden dan de lau
reaat. Oostduitsland manifesteer
de zich, zoals verwacht, als de 
machtigste atletieknatie. Het won 
31 medailles waarvan 10 gouden. 
Dank zij de dames natuurlijk. 

Rusland deed beter dan ver
wacht: vijfentwintigmaal op het 
podium en zeven overwinningen. 
Het ruime reservoir loont nog 
altijd. 

Zwarte Raket... 
De Verenigde Staten waren 

ook goed voor negen gouden 

plakken. Ondanks niet al hun at
leten echt gemotiveerd aan de 
kompetitie begonnen. 

De wereldkampioenschappen 
en Olympische Spelen onder
scheiden zich trouwens altijd van 
de klassieke meetings. Er wordt 
puur en uitsluitend kompetitie be
dreven. Winnen is voor eenmaal 
belangrijker dan minuten en se
conden, dan meters en centime
ters. Records worden in dank 
meegenomen maar beheersen 
geenszins het denken van de at
leten. In de gegeven omstandig
heden moet men vooral tonen de 
beste te zijn, de kwaadste kon-
kurrenten moeten worden ge
klopt. 

De Westduitse hordenloper 
Harald Schimdt is zo'n kompeti
tiemonument. De Zweedse 
hoogspringer Sjöberg ontbreekt 

ook maar zelden op het appel en 
polsstokspringer Sergei Bubka 
wacht op topevenementen om 
zijn meesterschap te bewijzen. 
Zij zijn kampioenen van een 
aparte soort. Zij zijn de grootsten 
onder de groten. Overigens, en 
dat is toch kenschetsend, werden 
er in Rome maar twee wereldre-
cords verbeterd. Door de Bul
gaarse hoogspringster Kostadi-
nova en door de zwarte ra/cef 
Johnson uit Canada. 

Verdienstelijk 
De Belgen ontgoochelden 

geenszins. William Van Dijck 
loste de verwachtingen ruim in. 
Terugkomend uit een aansle
pende blessureperiode won hij 
brons. Van Dijck kan vermoede
lijk nog beter en in Seoul zal hij ai 
onze hoop meedragen. 

Ook Vincent Rousseau pres
teerde deze keer op niveau. Zijn 
vijfde plaats in de 5000 meter ver
dient de ruimste waardering. Bel
gië herstelt zich stilaan als een 
bescheiden maar verdienstelijk 
atletieklandje. 

Twee bedenkingen tot slot: de 
aankomst van de snelwande-
laarsters was onvergetelijl< maar 
niet om aanzien. We hopen dat 
de verantwoordelijken uit de 
schrijnende beelden konklusies 
zullen trekken. Veel kan en mag 
maa niet alles. En verder blijft de 
publiciteit oprukken. Tot in de 
startblokken. Dat is geen winst
punt. Maar niemand zal proberen 
de klok terug te draaien. Want 
geld heeft in het topsportmilieu 
(en elders) al lang geen kleur, 
reuk of smaak meer. 

Flandrien 

Eddy Merckx geëvenaard 

De stericste is 
Stephen Roche is in Villach wereldkampioen wiel

rennen geworden. Hij zette daarmee de kroon op het 
werk. De Ier realiseerde inderdaad een geweldige 
drieluik: de Giro, de Tour en het WK in één en het
zelfde seizoen. 

NKEL Eddy Merckx deed 
het hem voor en het zal 
vermoedelijk nog een 

tijdje duren eer een derde kampi
oen soortgelijke stunt(s) kan op
voeren. 

De kompleetste 
Bevreemdend is dat Roche 

desondanks maar moeilijk uit de 
omstredenheid geraakt. Ook nu 
nog zijn er die twijfelen aan zijn 
mogelijkheden. Het toeval, het 
geluk zou hebben meegespeeld. 
Ongetwijfeld. Wie tegenslag kent 
kan onmogelijk zulke grote over
winningen opstapelen. Dat kon 
Merckx trouwens ook niet. 

Roche bezit vermoedelijk alle 
gaven in voldoende, wellicht 

nooit in overheersende, mate. Hij 
is sterk en gezond. Hij is be
heerst en intelligent. Hij is moe
dig en ambitieus. Hij is geduldig 
en wilskrachtig. De Giro won hij 

een Ier 
alleen tegen gans Italië. De Tour 
won hij cijferend. Hij was de kom
pleetste. In het WK tastte hij toe 
toen de gelegenheid zich onver
hoopt voordeed. Want Stephen, 
dat was duidelijk, reed in de 
eerste plaats voor Sean Kelly. De 
Ierse rasspurter verkeek zich 
evenwel op Argentin. Roche aar
zelde niet en schonk zijn groene 
eiland na een eerste Tourzege 
ook een eerste wereldtitel. 

En zeggen dat de leren de ti
telstrijd niet rechtstreeks uitzon
den omdat het nationaal kampi
oenschap hurling in populariteit 
alles en iedereen overtreft. Ro
che was de sterkste coureur van 
1987. Hij wachtte lang om lauwe
ren te oogsten en plots valt hem 
nu alles tegelijk in de schoot. Zo 
is het leven. 

Rotverwend 
Het leven van de Belgische 

wielrennerij verloopt anders. In 
Villach ontbraken we toen de prij
zen werden uitgedeeld. Criquie-

lion redde andermaal de eer 
maar schoot toch ook tekort. In 
het wedstrijdverloop lieten onze 
renners zich geregeld zien maar 
toen de reservekrachten dienden 
aangesproken te worden, toen de 
klappen moesten worden uitge
deeld, pasten ze in blok. Ook 
Vanderaerden, die zich nochtans 
ernstig op de titelstrijd zou heb
ben voorbereid. Wat zijn ploeg-
bestuurder Peter Post niet weer
hield op te merkendat Eric nog 
met te veel andere zaken bezig 
IS. 

Dat zal vermoedelijk waar zijn. 
Het herstel van onze nationale 
wielertrots verloopt dus moeilijk 
en langzaam. Ondanks Eddy 
Merckx zijn prestige, zijn gezag 
en zijn kennis ter beschikking 
stelt. De herbouw moet van 
onderaan beginnen. Meer en 
meer betrokkenen geraken ervan 
overtuigd dat een mentaliteitswij
ziging moet worden geforseerd 
en dat is het enige goede voorte
ken dat momenteel kan worden 
waargenomen... Eindelijk durft 
men luidop vaststellen dat er in 
ons land minstens vijftig beroeps
renners teveel rondrijden en dat 
de amateurs al rotverwend zijn 
wanneer zij nog alles moeten be
wijzen. 

Dit is Belgiscli 
Twee giganten uit de grootwa

renhuisketen GB-INNO-BM, na
melijk GB MAXI- en Super gaan 
dit jaar een aanzienlijke som geld 
pompen in de sportprogramma's 
van het Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Komitee (BOIC). De 
woordvoerders van GB en het 
BOIC spreken hier over een 
nieuw type van sponsoring. GB 
steunt een kompleet sport
ontwikkelingsprogramma, ,,dat 
loopt van de wieg tot de gevor
derde leeftijd". 

Voor het eerst zal dit voorziene 
programma gencht zijn op de 
ganse bevolking* dus met enkel 
op de elite van de topsporters. 

Op zich misschien een lovens
waardig inititief,ieder die zich op 
één of andere manier met sport 
bezighoudt zal ervaren hebben 
hoe moeilijk het is te overleven 
zonder sponsoring. 

Besef echter wel dat wanneer u 
uw wekelijkse of maandelijkse 
boodschappen in een MAXI of 
een Super gaat doen, er een deel 
van uw uitbestede geld toekomt 
aan een Belgisch Olympisch Ko
mitee dat, samen met de Natio
nale Voetbal- en Wielerbond, tot 
de laatste unitaire (sport-)bolwer-
ken behoort, en steevast weigert 
de dekreten toe te passen. 

Belgisch Kampioenschap 5000 meter met Vincent Rousseau als logische winnaar, tijdens de „GB-Trophy" 
in het Heyzelstadion te Brussel... 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 7 september j . l . 
heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers... 

Mutualiteiten 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft een Ijespreking gewijd aan het 
onderzoek van het Hoog Komitee van 
Toezicht naar de groeve onregelma
tigheden, waarmee de met de traditio
nele partijen eng verbonden mutuali
teiten vele Riziv miljarden van de 
gemeenschap hebben ontvreemd. 

De resultaten van dit onderzoek 
bevestigen reeds nu dat de Volksunie 
volkomen gerechtigd was, in het ver
leden te waarschuwen tegen de kolo
nisering van overheidstaken door pa-
rapolitieke, met de partijpolitiek sterk 
ven/veven belangengroepen. 

De Volksunie noemt het een ten 
hemel schreiend schandaal dat de 
gewone burger allerlei verhoogde bij
dragen, solidariteitsbijdragen en kom-
pensatiebijdragen heeft moeten beta
len zogezegd om de evenwichten van 
de sociale zekerheid te waarborgen, 
terwijl thans blijkt dat de verzuilde en 
met de grote partijen nauw verweven 
ziekenfondsen zich schaamteloos 
hebben vergrepen aan deze gemeen
schapsgelden. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
rekent er op dat, wat betreft de indivi
duele verantwoordelijkheid van mutu-
alistische leiders en politieke voor
mannen, het gerecht zo nodig zijn 
taak vrij en onbelemmerd zal kunnen 
opnemen. 

Onderzoekskommissie 
Inmiddels betreurt de Volksunie, 

dat dit onfrisse dossier van aard is om 
de geloofwaardigheid van het politie
ke bedrijf een nieuwe deuk te geven. 
Het Partijbestuur wijst er op dat in 
'Nederland zopas een lid van de Twee
de Kamer het politieke podium heeft 
moeten verlaten omwille van vermoe
dens en feiten, die minder zwaarwe
gend zijn dan de hier in ons land 
blootgelegde mutualistische praktij
ken. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
is dan ook van mening dat het een 

elementaire demokratische eis is, dat 
de politieke wereld voorop gaat bij het 
openleggen van het dossier der kolo
nisatiepraktijken m het Riziv. Daarom 
vraagt de Volksunie dat onverwijld 
een parlementaire onderzoekskom
missie wordt ingesteld. 

De Volksunie onderstreept te dezer 
gelegenheid nogmaals dat bij de sa-
nerings- en besparingsmaatregelen 
de jongste jaren stelselmatig werd 
voorbijgegaan aan de gesloten jacht
terreinen van het verzuilden en verpo
litiekte sindikaal-mutualistisch kom-
pleks. Het instandhouden van de ver
zuilde kolonisatie, ook door de huidi
ge regering, berooft de gemeenschap 
van de billijke resultaten van inleve
ring en aftopping. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
herinnert er aan dat het, nog vóór 
deze etterbuil barstte, besloten had 
het eerstvolgend VU-Partijkongres in 
het voorjaar 1988 te wijden aan het 
thema van de zindelijke, ontzuilde 
demokratie. 

Gordel 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

heeft met tevredenheid het sukses 
van de Gordel genoteerd. 

Het hoopt dat deze volkse en spor
tieve manifestatie in de toekomst zal 
bestendigd worden, verder zal groei
en en vasthouden aan het uitgangs
punt: het onverminkbaar karakter van 
Vlaams-Brabant en van de Vlaamse 
aanwezigheid te Brussel bevestigen. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 

11 september om 19u.15 op BRT-1 
bevat volgende onderwerpen: 

— een reportage over het door de 
gemeente Kruibeke zelf ontworpen 
waterzuiveringssysteem; 

— een gesprek met Euro-parlements-
lid J. Vandemeulebroucke over de 
VU-onderwijsvoorstellen; 

— kritisch kommentaar bij de aktuali-
teit door Jan Van Dam; 

— een portret van een naar Ierland 
ingeweken Vlaming, Ward Opde-
beeck. 

Niet vergeten: morgen vrijdag om 
kwart na zeven op BRT-1. 

WACHTEBEKE 
4 o k t o b e r 1987 

Arrondissementele VU met milieutest 

„Water is waardevol" 
op de Leuvense handelsbeurs 

In het kader van de projektwerking „Water is waardevol", heeft 
het Leuvens arrondissementeel bestuur een origineel initiatief 
genomen. Onder Impuls van voorzitter Pol Vanden Bempt werd 
beslist deel te nemen aan de Leuvense handelsbeurs, die geduren
de tien dagen meer dan 100.000 bezoekers telt. 

Het koncept van de stand werd 
bereidwillig in makettevorm uitge
werkt door Walter Chabot. Nadien 

DE VU-VISlE OP... 

WERKLOOSHEID: 
ONVERMIJDELIJK OF NUnELOOS 
200 Wz cijfers, feiten, ideêèn en voorstellen 

f Een «itpve vah <Je vu-studiedienst verkrijgbaar öoof storting 
I van 300 fr. op rek fM. 435-0250801*18 van VNS, Barr^adenpleiR 
f 12. 1000 8russei met v^rmetótng „Stüdlewerk", 

trad de technische pbeg In werking. 
Roger Dourée, Raf Suttels, Bruno De-
vroe^, Pol Cresens zorgden voor de 
praktische uitwerking. Ondertussen 
stelde kamerlid Luk Vanhorenbeek 
een kleurige broctiure samen, die op 
40.000 exemplaren werd gedrukt en 
uitgedeeld op de Handelsbeurs. Voor
aleer de Handelsbeurs van start ging, 
waren onze VU-standhouders reeds 
zeer goed bekend geraakt bIj de ande
re 600 kommercièle standhouders. 
Reden: het 2m.-lange aquarium was 
'n nachts beginnen te lekken en de 
700 liter water had gezorgd voor een 
kleine overstroming. Ondanks deze 
tegenslag Installeeerde aquariumhan
delaar Frans Thijs uit Neerpelt een 
vervang-aquarlum waarin streekeigen 
vissen (zeelt, paling, baars, snoek, 
witvis, grondel) een blezondere aan
trekkingskracht uitoefenden op de tal
rijke bezoekers. 

Milieutest 

Een tweede attraktlepool van de 
VU-stand was de milieutest, die werd 
afgenomen met de arrondissementele 
computer. Onze computerspecialist 
Jan Passen schreef een heus pro
gramma voor deze milieutest. Talrijke 
bezoekers kregen een reeks van 10 
vragen voorgeschoteld met meerkeu-
ze-antwoordmogelijkheden. Na de 
tiende vraag werd de uitslag automa
tisch afgedrukt met onze printer. Dit 
initiatief kende zo'n sukses dat de 
bezoekers steeds stonden aan te 
schuiven om de test te mogen afleg
gen Ondertussen werden Ijverig de 
brochures ,.Water Is waardevol" uit
gedeeld door diverse medewerkers, 
bestuursleden en mandatarissen. 

Bij de opening van de 41e Leuven
se Handelsbeurs mochten de initia
tiefnemers het bezoek ontvangen van 
onze algemene voorzitter Jaak Ga

briels, kamerfraktlevoorzitter Hugo 
Coveliers en kamerlid Jan Caudron. 
Onze Leuvense mandatarissen Willy 

Kuijpers en Luk Vanhorenbeek moch
ten terecht fier zijn op hun medewer
kers. 

We geïnteresseerd Is In de speciale 
brochure ..Water is waardevol" kan 
gratis een exemplaar verkrijgen op 
het arrondissementeel VU-sekreta-
riaat, Martelarenlaan 139, 3200 Leu
ven (Kessel-Lo), tel. 016/26.11.11. In 
de brochure komen, naast het water
dossier ook andere milieuproblemen 
aan bod: kernenergie, bodemerosie, 
afval, natuurbescherming, TGV. eko-
loglsch handvest. 

Luk Vanhorenbeek 

De VU-stand kreeg het bezoek van de nationale voorzitter en enl<ele kamerle
den. 

Voorzitter Gabriels op de toetsen zoekend naar een milieutest. 
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Gordelen met de pet ep STAD VILVOORDE 

Aanwerving van een voltijds bibliotheekbediende en een voltijds biblio
theekassistent en aanlegging van een wervingsreserve, geldig voor twee 
jaar 
KandidatuursteUing kan tot 13 oktober 1987 bij middel van inschrijvings
formulier samen met de aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de 
Personeelsdienst, stadhuis, 1800 Vilvoorde, tel. 02/251.09.85. 
In opdrachtt 
De Stadssekretaris, 
J. Ceulemans 

De Burgemeester, 
L. Moyson 

BRABANT 
SEPTEMBER 
10 DIEGEM: Informatieavond SST-
TGV. In zaal Milde, Decockplein om 
20u. Spreker is Willy Kuijpers. Org.: 
VU-Machelen-Diegem. 
10 AARSCHOT: Afdelingsfeest 
\AA/G vanaf 13u.30 in de parochie
zaal van Bekaf. Viering vijfjarig be
staan, 60ste lid en inwijding nieuwe 
vlag. Daarna feestelijke maaltijd. 
Deelname in de kosten: 250 fr. In
schrijven bij de bestuursleden. 
10 DIEGEM: Gespreksavond over 
STT. Gastspreker is Willy Kuijpers. In 
zaal „De Milde", Kerktorenstraat 22 
te Diegem. 
12 KESSEL-LO: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 2: Vlaamse Bewe
ging en Vlaams-nationalisme) in zaal 
,,De Kring", J. Pierrestraat 74 van 
9U.30 tot 13u. Org.: VU-arr. Leuven 
i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 
17 JETTE: Dagreis naar Nederland. 
Rondreis met bezoek aan de Delta
werken. Vertrek om 7u.30. Prijs leden 
350 fr., niet-leden 370 fr. Org.: VBG-
Jette. 

18 HOFSTADE-ZEMST: Gespreke
en informatieavond over het zoeken 
en vinden van een goede betrekking 
Alle werkzoekenden worden vnende-
lijk uitgenodigd In zaal Centrum te 
Hofstade, om 20u Org.- VU-Hofsta-
de 

19 JETTE: Wandeling naar de Kin
derboerderij. Vertrek om 14u. aan de 
H. Hartschool. Op de kinderboerderij 
Kan men genieten van de hoevefees
ten. Org.: Vlaamse Wandelklub Jette. 
19 DILBEEK: Bal van burgemeester 
J. Valkeniers in het Recreatiecen
trum, Keperenbergstraat, Ifterbeek. 
Vanaf 21 u. Toegangsprijs: 120 fr. 
(lOOfr.wk) Opbrengst voor Touareg-
ontwikkelingsprojekt. Orkest Waltra. 
19 KESSEL-LO: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 3: Het politieke 
spektrum in België) in zaal ,,De 
Kring", J. Pierrestraat 74 van 9u.30 
tot 13u. Org.: VU-arr. Leuven i.s.m. 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
19 GROOT-BIJGAARDEN: Jaarlijks 
eetfeest van VU-Groot-Bijgaarden in 
zaal Collegium, Brusselstraat. Vanaf 
18u. Ook op 20/9 vanaf 11 u.30 doorlo
pend. 
24 AARSCHOT: Reis naar Frans-
Vlaanderen. Vertrek om 7u.30 aan het 
Begijnhof. Gelieve nu reeds in te 
schrijven. Inschrijvingsprijs zal later 
meegedeeld worden. Org. :VWG Aar
schot 
26 ITTERBEEK: Viering van 20 jaar 
VU-afdelingswerking en van de pio
niers van het eerste uur, te 20u. in de 

Parochiezaal van St.Anna-Pede (met 
koud buffet). 
26 ANDERLECHT: Mosselkerming in 
zaal Credo, Ninoofsestwg 371, 1080 
Brussel van 12 tot 21 u. Ook op 27/9 
van 12 tot 16u. Org.: VU-Anderlecht. 

Arr. Halle-Vilvoorde 
Kranten-knipsel
krant 

Sedert geruime tijd wordt op het 
sekretariaat een knipsel-krant gehou
den over Halle-Vilvoorde: uit de be
langrijkste Vlaamse dagbladen wor
den alle artikels en berichten geknipt 
en per gemeente bijgehouden. 

Tot op heden ontvingen kantonnale 
afgevaardigden en voorzitters daar 
een kopie van opdat zij op de hoogte 
zouden blijven van wat er in hun 
kanton of gemeente gebeurt. 

Het sekretariaat wil dit nu uitbreiden 
tot alle geïnteresseerden. Voor een 
bijna simbolisch bedrag van 250 fr. 
per jar kan u dan om de 14 dagen een 
kopie ontvangen van artikels en be
richten over uw gemeente. Wie wil 
kan zich zelfs abonneren voor meer 
dan een gemeente (mits betaling van 
200 fr. per bijkomende gemeente). 

Het abonnement zal ingaan op 1 
oktober 1987. Wie zich wil abonneren 
moet dus nu meteen inschrijven en 
betalen. Voor meer informatie kan U 
terecht bij de arrondissementele se-
kretaris Stephana Rummens (02/ 
269.91.47). 

Nederlands voor 
migranten 

Wegens de te verwachten uitbrei
ding van haar aktiviteiten zoekt de 
Koördinatie Nederlands voor Migran
ten vrijwilligers, die è rato van 2 uur 
per week taallessen Nederlands wil
len geven aan volwassenen ( + 16-
jarige) migranten in het Brusselse. 

Wij vragen: bij voorkeur mensen 
met ervaring in de migrantensektor of 
in het onderwijs. 

Wij bieden: een aangepaste intro-
duktie en kontinue begeleiding en een 
onkostenvergoeding van 200 fr. per 
uur. 

Kontakt: Wim Geirnaerdt, Koördi
natie Nederlands voor Migranten, 
Saincteletteplein 25, 1080 Brussel 
(02/426.91.73). 

STAD VILVOORDE 
PERSONEEL — Aanwerving van een bureauchef 
Het stadsbestuur van Vilvoorde organiseert een aanwervingsexamen 
voor de leidinggevende funktie van BUREAUCHEF in zijn algemene 
administratie. 
Diplomavereisten: diploma of studiegetuigschrift (universitair of gelijk
gesteld onderwijs) dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwer
ving in de betrekkingen van niveau 1 
Naast de in het examenprogramma voorziene proeven, zal ook aan
dacht besteed worden aan de belangstelling van de kandidaten voor en 
de kennis over informatika. 
Maximum leeftijd van de kandidaat: 50 jaar bij de benoeming op proef 
Kandidatuurstelling uiterlijk tot 13 oktober 1987, bij middel van inschrij
vingsformulier te bekomen bij de Personeelsdienst, per post te richten 
aan de heer Burgemeester van en te 1800 Vilvoorde. 
Een afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift dient bij de 
kandidatuurstelling gevoegd. 

Alle nuttige inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Personeels
dienst, Stadhuis, Grote Markte te 1800 Vilvoorde, telefoon 02/251.09.85. 
In opdracht I 
De Stadssekretaris, 
J. Ceulemans 

De Burgemeester, 
L. Moyson 
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Tweede herfstsalon te Leuven 

Vlaamse kunstenaars in de Blauwe Schuit 
Ter gelegenheid van Leuven Kermis werd het 2e Herfstsalon van 

de Vereniging van Vlaamse Beeldende Kunstenaars (VVBLK) 
geopend. De VVBLK Is een verenig ing van Leuvens kunstenaars, 
tevens een afdel ing van de Federatie van Vlaamse Kr ingen (FVK), 
arrondissement Leuven. 

Deze groepstentoonstelling ver
enigt 15 kunstenaars, een zeer uit
eenlopend gezelschap, een bonte 
mengeling van diverse technieken 
olieverfschildenjen, kunstfoto's, zijde-
schilderingen, aquarellen, tekeningen 
en beeldhouwwerk in steen, polyes
ter, brons en marmer 

BIJ de vijf beeldhouwers treft men 
de zeer gewaardeerde Fred Bellefroid 

(van de „Kotmadam" en het beeld 
van het Europees Jaar van het Leef
milieu) aan en Herman Dottermans 
met zijn leerlingen Sonja Podoor, Pa
tricia Verschueren en Amand Nijs 

De groep van zeven schilders be
staat uit Germaine Bouckaert, Yvonne 
Didden, Maria Marquez, Ivan De 
Houck, Pieter Tack, Fran?ois Pas-
teels en de talentrijke Kris van 't Hof 

Drie fotografen Frangois van Roost, 
Tony Opdenacker en Dirk Vanden
heuvel sluiten de nj 

Tijdens de vernissage werd het 
woord gevoerd door kamerlid Luk 
Vanhorenbeek, die in een notedop het 
werk van de diverse kunstenaars be
lichtte en een dankwoord uitsprak 
voor allen die op één of andere manier 
hadden bijgedragen tot het welslagen 
van deze tentoonstelling 

Een speciaal woord van dank ging 
naar de uitbaters van De Blauwe 
Schuit, Leo Fonteyn en Jos Boey-
kens, aan de Leuvense Vismarkt, die 

hun zaal en tuin ter beschikking stel
den en naar Franpois Matthijs van het 
Kiekenkot die mede deze nante ten
toonstelling mogelijk maakte Tot slot 
kreeg Jaak Desmet, de Leuvense se-
kretans van de Federatie van Vlaam
se Knngen, de simbolische bloemen 
voor het administratief sekretariaats-
werk dat hij plichtsbewust en nauwge
zet vervulde 

Dit 2e Herfstsalon mag terecht een 
schot m de roos genoemd worden 

De tentoonstelling heeft plaats van 
5 tot 9 september en is alle dagen vnj 
toegankelijk in de Blauwe Schuit, Vis
markt te Leuven 

Luk Vanhorenbeek 

Het 
arrondissements 
bestuur 
ontvangt... 

Het arrondissementsbestuur nodigt 
in oktober en november 1987 de voor
zitter, sekretaris en penningmeester 
van afdelingen en politieke kolleges 
uit voor een vergadering waarop de 
werking van afdeling, politieke raad 
en kollege en hun samenwerking met 
het arrondissement zullen behandeld 
worden 

Voor het arrondissementsbestuur is 
dit meteen ook een goede gelegen 
heid naar voorzitters, sekretarissen 

en penningmeesters te luisteren over 
hun afdeling of politiek kollege 

Elke voorzitter, sekretaris of pen
ningmeester moet deze vergadenn-
gen dan ook bijwonen en zo dit echt 
met mogelijk mocht zijn er voor zor
gen dat een ander lid hem/haar ver
vangt 

Deze ontmoetingen hebben alle 
plaats in 't Schuurke aan de Oude 
Graanmarkt te Brussel en wel op 
— vrijdag 9 oktober 1987 om 20u 
voor de voorzitters 

— vrijdag 23 oktober 1987 om 20u 
voor de penningmeesters 

— vrijdag 13 november 1987 om 20u 
voor de sekretarissen 

Het arrondissementsbestuur rekent 
op een aktieve aanwezigheid van alle 
betrokkenen 

Maar bevolking vaart er wel bij 

Dilbeek zet tering 
naar de nering 

Met een totaal boni van 128 mil joen op de gewone en bui tenge
wone dienst van de gemeenterel<ening van het dienstjaar 1986 
toonden de leden van de Dilbeekse meerderheidsfrakt ies zich 
bi jzonder opgetogen en de schepen van Financien en burgemees
ter Valkeniers straalden dan ook enige f ierheid uit voor een gezond 
f inancieel beleid van de gemeente. 

De CVP-oppositie meende dat het 
resultaat eerder mogelijk was door 
externe faktoren als de daling van de 
rentevoeten de inflatie en de energie
kosten en door het met uitvoeren van 
de geplande werken Niemand had 
van hen ook iets anders verwacht 

Verleden jaar werden 70 miljoen 
schulden terugbetaald en dit jaar ging 
de personenbelasting van 6 naar 5 5 
o/o, terwijl ook de belastingen op de 
onbebouwde percelen en de huisvuil
belasting naar beneden gingen doch 
een proficiat laat staan een apprecia
tie voor het bestande beleid kon er 
met af vanwege een sjagrijmge CVP 
die ooit dacht dat Dilbeek besturen 
zonder haar onmogelijk was Intussen 
IS die partij echter van een kale reis 
thuisgekomen want m besloten kring 
zijn er zelfs van haar mandatarissen 

die ridderlijk kunnen toegeven vat 
Dilbeek goed bestuurd wordt 

Muziek 
Op dezelfde gemeenteraad van 30 

juli j I werd ook de aanleg goedge 
keurd van 2 voetbalvelden nl dit van 
FC Pede Schepdaal en het reserve-
veld te Sint Ulnks-Kapelle dat zal ge
bruikt worden door de jeugdploegen 
van FC Bodegem en FC Kapelle 
Dilbeek wordt aldus meer dan ooit een 
sportgemeente (titel die het reeds 
kreeg toegekend) met een buitenge
wone eigen sportmfrastruktuur 

Naast talrijke leningen voor de aan
leg van nieuwe straten en rioleringen 
werd ook de lening goedgekeurd voor 
de aankoop van een kiosk voor 
872 000 fr om het optreden van de 
talrijke Dilbeekse fanfares tot hun vol
le recht te doen komen 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
sters f ; e s t h e n k » r t i k o 
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Zaterdag 3 oktober: Opendeurdag 

Sekretarlaat 
Halle-Vlivoorde 

Op zaterdag 3 oktober 1987 opent het sekretarlaat van Volksunie 
Halle-Vilvoorde zi jn deuren voor kaderleden en leden van Halle-
Vi lvoorde en omstreken. 

Tijdens de vakantiemaanden werd 
het sekretarlaat volledig heringericht 
en aangepast aan de noden van deze 
tijd en de komputer staat daarbij 
centraal 

Inderdaad Het sekretariaat van 
Halle-Vilvoorde wordt volledig geïnfor-
matizeerd en dat kan de werking van 
arrondissement en afdelingen alleen 
maar ten goede komen 

Zo kunnen nu adressen van kader
leden (en leden in een volgend sta
dium) opgevraagd worden op lijst of 
etiketten om uitnodigingen te verzen
den voor allerlei aktiviteiten Daarbij 
zijn vele selekties mogelijk zoals afde
ling, gemeente, kanton, geslacht en 
leeftijd Alfabetisch of per straat 

Deze labels kosten 0,50 fr per stu
ken kunnen binnen de werkdag beko

men worden Het arrondissementsbe
stuur rekent erop dat afdelingen hier
van gebruik zullen maken om de ka
derleden van de omliggende afdelin
gen uit te nodigen op hun aktiviteiten 
De Volksunie is immers veel groter 
dan de eigen afdeling 

Tijdens de opendeurdag van 15 tot 
20u wordt alle bezoekers een drankje 
aangeboden in het vernieuwde kafee 
,,'t Schuurke" Het arrondissements
bestuur hoopt U daar allen weer te 
zien 

Openingsuren arr sekretanaat 
maandag — dinsdag — donderdag — 
vrijdag 9u-12u 30 en 13u 30 17u/ 
woensdag 9u -12u 30 Eerste en der
de donderdag van de maand is het 
sekretanaat open tot 20u 

Moutstraat 7,1000 Brussel, tel 02/ 
511 59 54 

DAENS IN BRONS 

Van de hand van Remoud D'Haese 
verscheen bij het Archief en Docu
mentatiecentrum voor het Vlaams-na-
tionalisme ter gelegenheid van het in 
bruikleen geven van het bronzen 
borstbeeld van pnester Daens door 
het ADVN aan het stadsbestuur van 

Aalst en het Daensmuseum een 84-
bladzijde tellende brochure onder de 
titel ,,Daens m brons" 

Deze uitgave — kostprijs 280 fr — 
kan bekomen worden op het arrondis
sementeel VU-sekretanaat, Pont
straat 27, 9300 Aalst (tel 053/ 
21 14 97) 

In het arrondissement Leuven 

„Thuis in de Volksunie" 
Met vijfentwintig kandidaten 

startten we vonge zaterdag de 
Dosfelkursus in de „K r i ng " te 
Kessel-Lo 

Het Zijn vooral kaderleden, 
maar toch ook enkele gewone 
leden die — m een gemoedelijke 
sfeer — willen nagaan welke de 
diepe zin is van onze overtuiging 
en ons lidmaatschap in de VU 
Dat vrouwen geen interesse zou
den hebben voor politiek wordt 
hier kompleet ontkend een klei
ne helft van de groep zijn dames, 
ook de jongeren zijn behoorlijk 
vertegenwoordigd De methodiek 
die het Vormingscentrum ,,Lode-
wijk Dosfel" in deze kursussen 
toepast IS zeer bevredigend zich 
laten voorstellen, precies zeggen 
waarover het gaat, de kursisten 
laten meewerken — individueel of 
in kleine praatgroepjes —, op 

bord en met dia's het geheel in
kleden 

Tenslotte krijgen alle kursisten 
een paar opdrachten mee naar 
huis die in de volgende les uitge
praat worden 

Zodoende is het voor iedereen 
mogelijk de basisgegevens van 
ons ideeengoed beter te leren 
kennen en ernaar te leven 

WIJ menen dat zoveel mogelijk 
kaderleden en andere belangstel
lenden de kursussen van het 
,.Vormingscentrum" zouden 
moeten volgen 

Het Volksnationalisme heeft 
zo'n rijke inhoudt, dat het echt de 
moeite loont het beter te leren 
kennen 

Elk arrondissementsbestuur is 
het aan zichzelf verplicht er iets 
aan te doen 

D.S., Kessel-Lo 

ZOeKCRC]€ 
D 31j ongehuwde A2 mechanica 
auto en landbouwmachines, zoekt 
een betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel Voor ml zich 
wenden tot senator-burgemeester dr 
J Valkeniers, tel 02/56916 04 

D Industrieel mg biochemie met 1 j 
ervanng zoekt werk Inl Marleen De 
Groote 052/21 83 00 of W Peeters 
052/47 83 17 
n 23-jange jonge dame, diploma Kli
nische Psychologe, grondige kennis 
van Ned en Fr - goede t)eheersmg 
van Eng — begnppen van D — zoekt 
een betrekking in de lijn van haar 
opleiding Voor meer inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

D 38-jange gehuwde man, chauffeur 
met njbewijs D + medisch attest 
zoekt dringend een betrekking Voor 
inlichtingen zich wenden O Van Oo
teghem, Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge, tel 091/ 
30 72 87 
D 27-jange jonge dame zoekt een 
betrekking als huishoudster of inwo
nende meid eventueel vast ingeschre
ven kuisvrouw of m vast dienstver
band m één of andere poetsdienst Bij 
voorkeur Gent-Eekio Voor nadere in
lichtingen zich wenden O Van Oote
ghem, Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge, tel 091/ 
30 72 87 
n Welk bednjf uit de streek van Ou
denaarde kan een jonge dokter op
drachten bezorgen als kontrolerend 
geneesheer'' Aanbiedingen naar O 
Van Ooteghem, Senator, Arm Lon
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091/30 72 87 
D 26j gehuwde bediende met diplo
ma hoger secundair onderwijs, nch-
ting handel zoekt een betrekking als 
bediende of verkoopster m het Brus
selse of op de driehoek Brussel Aalst-
Dendermonde Voor ml zich wenden 
tot Senator-Burgemeester dr J Val 
keniers, tel 02/569 16 04 

D 38-jange gehuwde man, chauffeur 
met rijbewijs D + medisch attest 
zoekt dringend een betrekking Voor 
inlichtingen zich wenden O Van Oo
teghem, Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge Tel 091/ 
30 72 87 

D 33-jange dame — diploma ,,Kli
nisch lat)orante" met goede kennis 
van Ned , Frans, Engels een zeer 
goede kennis van Duits Zoekt een 
betrekking Ze is geïnteresseerd m 
diverse jobs, met noodzakelijk in funk-
tie van haar diploma Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Senator, A Lonquestraat 3&, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

n 26-jange gehuwd^ man, beroep 
mechanica A3, zoekt dnngend werk 
om het even welk Voor meer inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

Werkaanbieding 
Welzijnszorg West-Vlaanderen 

zoekt voor BTK-projekt (1 jaar) 
1 licentiaat(e) Menswetenschappen 
1 maatschappelijk assistent(e) 
1 graficus A l of /\2 

De kandidaten moeten uitkenngs-
gerechtigd zijn Kandidaturen schnf-
telijk indienen met curriculum vitae 
naar Welzijnszorg West-Vlaanderen, 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 te 
8500 Kortrijk 
D KMO te Dilbeek zoekt kommer-
cieel bediende (ca 25 jaar) met enige 
ervaring, goede kennis van neder-
lands en frans, behoorlijke kennis van 
engels en redelijke kennis van duits 
D Gezocht door KMO te Dilbeek, 
een technische kracht (25-30j) voor 
technische berekeningen (gedeelte
lijk op computer) i v m vloeistoffen en 
gassen onder druk, voor toezicht op 
montageploegen en voor kontakten 
met klienteel Goede kennis van het 
Frans en het Engels vereist, en van 
het Duits gewenst 

CurnculumvitaeviaA deSchryver, 
Ninoofsesteenweg 515, 1711 Itter-
beek(tel 569 34 58) 
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20 m 
Aalst buigt zich over... 

Koelkast met kookplaten 
voor schoolrefter 

De uitrusting van een schoolrefter in de gemeenteiijice scliooi 
van Erembodegem zorgde voor enige liilariteit in de gemeenteraad 
te Aaist. Voorzien werd immer ool< een „eieictrische koelkast met 
vierkookpiaten, zonder oven". . . 

De schepen van Financiën zat er 
maar beteuterd bij toen hij moet toe
geven dat dergelijl<e formulering in
derdaad in het dossier was verzeild 
geraakt. Toch l<on erom gelachen 
worden, maar Jan Caudron was dan 
weer ernstig toen hij een streng toe
zicht vroeg op de kwaliteit van het 
voedsel, dat de leerlingen zouden 
•voorgeschoteld krijgen. Ook wees hij 
de burgemeester even later op de 
welige groei van distels in de Aalster-
se natuurgebieden, hoewel er een 
wettelijke verplichting bestaat om die 
tijdig te maaien. 

„Aanbidding der Wijzen" 
Traditiegetrouw nam Danny Denay-

er het leeuwedeel van de tussenkom
sten voor zijn rekening. Zo had hij zijn 
twijfels over de echtheid van een trip
tiek ,,Aanbidding der wijzen", toege
schreven aan de school van Pieter 
Coecke en die de stad wou aankopen 
voor 600.000 frank. Die twijfels zullen 
blijven zolang er geen deskundige 
beoordeling op papier staat. Toen hij 
de manier van werken van de nuts
voorzieningen aankloeg, naar aanlei
ding van het opbreken op twee plaat
sen van de pas herstelde Opwijkses-
teenweg in Moorsel, kreeg hij de 
steun van CVP-fraktieleider Goos-
sens. Maar sommige PW-ers voelden 
zich niet op hun gemak toe hij de 
hoofdelijke stemming vroeg over de 

definitieve aanneming van de rooilijn 
aan de Eerdegemstraat te Baarde-
gem. Ook de burgemeester stak hem 
een paar maal stokken in de wielen, 
door hem te verzoeken bij het agenda
punt te blijven. Toch kreeg hij gezegd 
wat hij kwijt wou: het terrein Doolhof
straat-Hoge Vesten is niet geschikt 
voor sociale woningbouw en het BPA 
stadspark mag niet herzien worden 
zonder rekening te houden met wat de 
nieuwe elektriciteitsfabriek zal teweeg 
brengen. 

In twee interpellaties kloeg hij ener
zijds aan dat de twee vaste staande 
wippen op het dorp te Meldert de 
omgeving danig ontsieren en kondig
de hij anderzijds een nieuwe toeristi
sche attraktie aan voor Aalst: in het 
Astridpark werd zo'n ingewikkelde 
stoepen- en aflopenkombinatie ont
worpen, dat het water er naar omhoog 
loopt, maar toch ook naar beneden. 

Willy Van Mossevelde van zijn kant 
was niet gelukkig met de nakende 
sluiting van de dreven aan het Water
kasteel te Moorsel. Door de openstel
ling door vorige eigenaars hebben die 
volgens hem een openbaar karakter 
gekregen en het stadsbestuur moet er 
maar voor zorgen dat het zo blijft, 
hoewel hij zich voorstander noemde 
van het bannen van motorvoertuigen. 
Ook vroeg hij een uiteindelijk eens 
grondige aanpak van het nomaden-
probleem. Daar wordt nu al jaren over 

Kunst- en landelijke meubelen 

Qk^wÈ 
In eik, den en fruithout. 
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gepraat zonder dat er iets konkreet 
gebeurt. De buurtbewoners aan de 
Eendrachtstraat overwegen zelfs een 
petitie omdat het kollege van burge
meester en schepenen terzake doet 
alsof er niets aan de hand Is. 

Janboel 
Natuurlijk werd ook het departe

ment feestelijkheden op de korrel ge
nomen. Ontbreekt het daar aan inspi

ratie om eens een degelijke 11-julivie-
ring op touw te zetten, door iemand 
anders aaneengepraat dan door de 
laatste Belg? En waarom is de jaar
beurs afgegleden tot een ordinaire 
kermis, meer dan een promotie te zijn 
voor het handelsgebeuren van de 
streek? De openingsceremonie was 
al mets, het wintervakantiesalon een 
flop, om nog te zwijgen van de kome
die rond Johnny Lx)gan. Hij kon nog 
veel meer aanhalen maar kwam tot de 
konklusie dat de scheiding van het 
departement Feestelijkheden en Mid
denstand een grove vergissing was. 
Ook begreep hij het ontslag van de 
feestleider, die opkissingen voorstel
de maar geen steun vond. Wanneer 
wou het kollege de janboel eens aan
pakken ? 

WVDB 

Debat: iof en kritiek over 

Het verkeersbeleid 
te Sint-Nii(iaas 

Op vrijdag 1 & september om 20 uur 
wordt tijdens een gespreksavond in 
de witte zaal van de Cipierage (Grote 
Markt 45) het verkeersbeleid te Sint-
Niklaas onder de loupe genomen. Aan 
dit debat wordt deelgenomen door 
schepen van Verkeer Mare Huys (VU) 
en de gemeenteraadsleden Roel De 
Jong (CVP) en Robert De Greyt (SP). 
Moderator is Hubert Wilssens. 

Er is de jongste jaren heel wat 
gebeurd op verkeersgebied in Sint-
Niklaas onder impuls van verkeers-
schepen Huys. Grote en kleine ingre
pen gaven vele straten een ander en 
veiliger beeld. Er werden initiatieven 
ten gunste van de zwakke weggebrui
kers, de verkeersopvoeding werd ge
stimuleerd, er werd aandacht besteed 
aan de verkeersveiligheid rond scho
len (bv. met de vowa's of voetgan
gerswadden en verkeersbrigadiers) er 
werden maatregelen genomen om 
een vlot openbaar vervoer te bevorde
ren. 

Bovendien lagen Mare Huys en de 
stad Sint-Niklaas aan de basis van de 
v.z.w. Verkeersveiligheid, die onlangs 
nog uitpakte met een reeks ophefma
kende voorstellen en studies over de 
deelname van jonge fietsers aan het 
verkeer. Wat het parkeerprobleem be
treft (een oud zeer in Sint-Niklaas), 
haalde de VU de plannen voor een 
ondergrondse parking op de Grote 
Markt weer boven. 

Nu wordt er voor het eerst een 
debat georganiseerd waaop het ver
keersbeleid in zijn geheel wordt be
oordeeld en waarin het publiek ook 
zijn zeg kan hebben. Dit debat Is een 

initiatief van de Wase Jonge Leeuwen 
m.m.v. het Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel. 

VU-Arrondissment 
Aalst: 

Milieu-avond 
te Nlnove 

Het arrondissement Aalst heeft zich 
door tal van akties vastgebeten in de 
milieuproblematiek en meer biezon-
der in VU-werktema ,,Water is waar
devol". 

Na de spektakulaire boottocht tus
sen Aalst en Geraardsbergen wil het 
arrondissement zich dieper beraden 
over het probleem. 

Daartoe richt het bestuur een arron-
dissementele milieu-avond in en ver
zocht de heer Jan Verbeven, bioloog 
aan de Rijksuniversiteit van Gent, om 
een uiteenzetting over de milieupro
blematiek in ons land. Vragen die aan 
bod zullen komen zijn: is ons milieu 
inderdaad gevaarlijk sterk vervuild? 
Wat zijn de vooruitzichten? Welke 
maatregelen dringen zich op? Valt er 
niets positiefs te vertellen? Of toch? 

Een diamontage zal deze uiteenzet
ting illustreren. 

De Volksunie Milieu-avond vindt 
plaats nu vrijdag 11 september om 
20u. in zaal „Berg en Dal", Brussel
straat 84, 9400 Ninove. 

Internationale 
Orgelcyclus te 
Aalst 

Naar jaarlijkse gewoonte worden er 
tijdens de maand september drie or-
gelkoncerten gegeven in de Sint-
Maartenskerk te Aalst. Dit jaar is deze 
cyclus reeds aan zijn 17e uitgave toe. 

Voor 1987 verleent de BRT ook 
haar medewerking. Het tweede kon-
cert van de reeks wordt door haar 
opgenomen en op een latere datum 
uitgezonden in het wekelijks ,,Orgel
magazine van BRT-3" op de zondag 
van 18U.10 tot 19u.15. 

Het verloop van de 17e Orgelcyclus 
ziet er als volgt uit: 

— Zondag 13 september om 15u.30, 
Johannes Tusch uit Lippstadt. 

— Zondag 20 september om 15u.30, 
Georges Lartigau uit Versailles. 

— Zondag 27 september om 15u.30, 
Kristiaan Van Ingelgem, Aalst. 

Vredesaktle te Gent 
Door de VUJO van Gent werd in de schaduw van de St.-Niklaaskerk een aktie tegen de wapenhandel 

gevoerd 
Aan de hand van knipsels uit ons weekblad en door pamfletten en petitielijsten werd de bevolking gewezen 

op de betrokkenheid van Belgiè in de wapenhandel en de Golfoorlog. De aktievoerders kregen het bezoek 
van de senatoren Van Grembergen en Van Ooteghem. Proficiat voor de aktiel (foto G. De Soete) 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 
11 NiNOVE: Miheu-avond Arr. Aalst. 
In ,,Berg en Dal", Brusselstraat 84 te 
Nlnove, om 20u. Leefmilieu in het 
algemeen en de noodzaak er wat aan 
te doen. Org. VU-arr.Aalst. 
11 SiNT-NIKLAAS: Gespreksavond 
,,Verkeersbeleid" met Mare Huys 
(VU), Roel De Jong (CVP) en R. De 
Greyt (SP), in ,,Cipierage", Grote 
Markt 45 om 20u. Org.: Wase Jonge 
Leeuwen i.s.m. Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel. 
13 iMPE: Kameraden- en familiedag 
van oud Z.B.Kameraden. Om 11u. 
plechtige eucharistieviering in de pa
rochiekerk van Impe m.m.v. zangkoor 
,,Snoerke". Nadien eetmaal in zaal 
Edelweis te Lede. 
13 SINT-DENIJS-WESTREM/AF-
SNEE: Milieunamiddag rond het wa
ter, in en rond het Borluutkasteel met 
een natuurwandeling (start om 
14U.30), Freds kinderearrousel en een 
wedstrijd voor kinderen en een koffie
tafel (50 fr.) Org. VU-Sint-Denijs-Wes-
trem/Afsnee. 
18 AALST: Arrondissementsraad in 
lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein 
13 om 20U.15. Agenda: Goedkeuring 
verslag vorige arr.-raad; aktiviteiten-
verslag arr.-bestuurswerking; af
dracht v.d. afdelingen aan arr. kas; 
pol. aktualiteit door J. Caudron; be-
grotingskonklaaf door A. Geens; VU 
in Eur. parlement door J. Vandemeu-
lebroucke; allerlei. 
19 WONDELGEM: Concert met reli
gieuze muziek in de parochiekerk 
Sint-Catharina (Vroonstalledries) om 
20u. Kaarten: 200 fr. Org.: Culturele 
Raad Wondelgem. 
19 SINT-AMANDSBERG: 2de Vlaam
se kermis, vanaf 16u. Terrein ,,Hof 
van Herlegem", Herlegemstraat 13. 
Volksspelen, barbecue, animatie... 
Org : VU en VUJO St.Amandsberg. 
Toegang gratis. 
20 MOORSEL: 3deVU-Steakfestijn in 
zaal ..Breugel", Steenweg op Aalst 
12. Van 11 tot 16 uur. Volwassenen: 
325 fr., kindermenu: 150 fr. Org.: 
Faluintjes-gemeenten (Baardegem-
Herdersem-Meldert-Moorsel) VU-Fa-
luintjes. 
21 AALST: Kursus ,,Vlaamse Bewe
ging, nooit van gehoord" (deel 2) in 
,,Het Gulden Vlies", Esplanadeplein 
13 om 20u. Org.: VU-arr. Aalst i.s.m. 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
25 WiCHELEN: Jaarlijks mosselfes
tijn in lokaal De Moriaan, Bohemen te 
Wichelen vanaf 19u.30. Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden of op 
tel. 052/42.43.63. Org.: VU-Wichelen. 
25 DEINZE: Familiefeest met als gast 
Jaak Gabriels, om 20u. Inschrijven 
(kostprijs 400 fr.) bij Arsele Rowaert 
(091/82.68.50). Org.: VU-Deinze. 
26 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 
VUJO-Gentbrugge-Ledeberg nodigt 
uit' om 14 u. Volleybaltornooi; 19 u. 
apentief; 19 u 30 barbecue (inschrij
ven door storting van 275 fr rek. 068-
2056227-48 van VUJO-Gentbrugge-
Ledeberg, p/a Elfjulistr. 1, 9000 Gent). 
Om 22u. gezellig samenzijn. Dit alles 
in Jules Destréelaan 67 
27 DESTELBERGEN-HEUSDEN: 
Tuinfeest. Vanaf •14u.30 volksspelen. 
Op de parking van Andres NV, Nijver
heidsstraat 20. Inkom gratis. Org.: 
VUJO-Destelbergen-Heusden. 

Bij VU-Deinze 

Familiefeest met 
Jaak Gabriels 

Op 25 september is het weer zo ver: 
het jaarlijks familiefeest van VU-Dein-
ze 

Om 20u krijgt iedereen een aperi
tief aangeboden. Om 20u.30 worden 
de tafels gedekt, met op het menu: 
warme beenhesp op de wijze van 
Boeuse 

Na het eten houdt nationaal voorzit
ter Jaak Gabriels een toespraak. 
Daarna blijft er ruimschoots de tijd 
voor een persoonlijk kontakt met hem 

Inschrijven (kostprijs: 400 fr.) kan 
bij de plaatselijke voorzitter- Arsele 
Rowaert, Gaversdreef 10 te Deinze 
(tel. 091/82 68 50) 
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Roeseiare heeft nieuwe muziekakademie 

Een parel van schitterende eenvoud 
Sinds de oprichting van de Roeselaarse muzieicschool In 1921, 

kende zij niet alleen een steeds toenemende bloei, maar ool< een 
zwerversbestaan. Per 1 september heeft de Akademie voor Muziek 
en Woord eindelijk een definitief onderkomen gevonden langs de 
Meenseheirweg, 20. Een waardig onderdak dat schittert in z'n 
efficiënte eenvoud en tegelijk die grootsheid uitstraalt die de 
Roeselaarse akade.nie steeds heeft gesierd. 

Met ruim 3 000 leerlingen en 100 
leraars en administratief personeel is 
de Roeselaarse akademie de grootste 
in het Vlaamse land en zij verdient 
alvast een muzikale thuishaven in een 
kompleks dat eerlang een geheel 
moet vormen met het kultureel cen
trum waarmee in 1989 wordt gehoopt 
te kunnen starten 

Komputer... 
Een beschrijving van de moderne 

uitrusting van het nieuwe gebouw kan 
de indruk wekken dat kwistig met de 
geldbeugel werd gezwaaid Het werk 
van de concierge is voortaan aan de 
computer toevertrouwd Veiligheid, 
verwarming, sanitair, lift alles wordt 
geprogrammeerd om door de machi
ne gedirigeerd en gekontroleerd te 
worden Verder zijn isolatie en akoes

tiek veeleer door vernuftige architek-
tuur dan door dure materialen ver
zorgd Eventuele foutjes of misreke
ningen zijn vooralsnog met fataal Op 
1 december zullen de architekten zich 
buiten over de bevinden van de ge
bruikers en de nodige aanpassingen 
doen 

De bouw van deze akademie voor 
Muziek en Woord was een prioritaire 
optie van VU die reeds in 1981 vanuit 
de oppositie aandrong op een nieuw 
onderkomen voor muzikaal Roesela-
re Toen de VU eind 1982 samen met 
de CVP aan de bestuurstafel plaats 
nam kende Roeseiare zware financië
le problemen, maar voor de nieuwe 
schepen van Financien, Patrick Alle-
waert, was dit helemaal geen reden 
om dit grootse projekt op de lange 
baan te schuiven 

vu-Kanton Gistel op reis 
Op zaterdag 19 september a s richt 

de Volksunie van het Kanton Gistel 
een eendagsreis in met bestemming 
Valkenburg-Voeren Via Tongeren en 
Maastncht gaat de reis naar Valken
burg in Nederland waar we in de 
mogelijkheid worden gesteld een be
zoek te brengen aan de modelsteen
koolmijnen en dit tegen de prijs van 
drie gulden 

Het middagmaal of pick-nick wordt 
genomen in Restaurant Corona Na 
de middag is er vrije tijd voor het 
winkelen in de meest toenstische stad 
van Zuid-Nederland 

Rond 15 30 gaat de reis via het 
drielandenpunt naar Sint-Martens-
Voeren waar we worden opgewacht 
in het Veltmanshuis door VU-gemeen-
teraadslid Jean Duysens 

Na het aanschouwen van een dia
reeks over deze prachtige landelijke 
streek wordt nog een korte wandeling 
of rondit gemaakt door dit enig mooi 
stukje Vlaanderen 

Rond 18u wordt de terugreis aan
gevat om nog even halt te houden 
voor een verfnssing of een hapje 

Alle geïnteresseerden kunnen van 
deze mooie eendagsreis genieten 
voor selchts 360 fr Iedereen is wel
kom 

FVV-Poperinge 
per hulfifar 

,,Omdat de septembermaand een 
belangrijke maand is voor een groot 
deel van de Popenngse bevolking, er 
IS toch de ,,hommelpluk", willen ook 
WIJ, en vooral nu met de driejaarlijkse 
hoppefeesten op de kalender, ons 
steentje bijdragen om U in de gepaste 
sfeer te brengen " Zo kondigde de 
werkgroep van FW-Poperinge een 
ongmele aktiviteit aan 

Zondag 13 september a s trekt de 
afdeling erop uit met de huifkar Deze 
zal hen gedurende een paar uurtjes 
langs landelijke Vlaamse wegen, 
voorbij geurige hoppevelden, typische 
hoeven en tal van pittoreske hoekjes 
voeren 

Vertrek op de Markt te Popen nge 
om 14 uur, om vandaar in groep naar 
het ,,Vleterhof" te trekken, waar de 
,,kar" ons staat op te wachten 

De prijs voor dit zondagse uitje 
bedraagt 120 frank voor de volwasse
nen en 60 frank voor de kinderen tot 
14 jaar Kleine kinderen die bij vader 
of moeder op de schoot zitten, reizen 
gratis mee Indepnjsetenendnnken 

Inschrijven bij één van de bestuurs
leden, er zijn slechts 30 plaatsen be
schikbaar 

Durg (059/26 67 01) en Maurits Cuyl-
le. Dr Bruwierlaan 60, lcntegem(051/ 
58 06 24) waar ook verdere inlichtin
gen te bekomen zijn 

Dank zij de inzet van de VU-afge-
vaardigden in de Roeselaarse raad 
venwezenlijkte Roeseiare een van de 
grote infrastruktuurwerken die door 
de VU als priontair werden gesteld 
De totale kostprijs kan op 200 miljoen 
fr worden geraamd De tussekomst 
van de staat bedraagt 120 miljoen 
terwijl de stad 80 miljoen voor eigen 
rekening neemt Manager Allewaert 
beheert de financiën als een goede 
huisvader en de laatste stadsrekening 
beweest eens te meer dat de Roese
laarse huishouding gezond is 

Kultureel Centrum 
De VU-fraktie is dan ook fier een 

stevig deel te hebben bijgedragen in 
het kultureel beleid van de stad en de 
verdere ontplooiing van het eigen ver
enigingsleven Nu wordt het uitkijken 
naar de bouw van het kultureel cen
trum Architekturaal gezien zal de mu
ziekakademie aanvullen en de nu 
zichtbare halve cirkel van de gevel 
sluiten Zo zal een arena-achtige bin
nenkeer ontstaan waar zo'n 300 per
sonen zullen kunnen plaatsnemen 
Het IS de bedoeling dat daar in de 
zomer voordrachtlessen plaats grij
pen en andere openlucht-aktiviteiten 
die ook in de praktijk het huwelijk 
tussen beide gebouwen zullen reali
seren (Cyper) 

27 sept. a.s. te Blankenberge 

Gedenidlag Juliaan Vandepitte 
Op zondag 17 september 1987 gaat 

te Blankenberge-Uitkerke de tweede 
gedenkdag Juliaan Vandepitte door 

10 00 uur Plechtige Eucharistievie
ring in de St Amanduskerk te Uitker-
ke (Blankenberge) Deze dienst wordt 
opgeluisterd door het St Lutgartkoor 
uit Brugge o I v dhr Emmanuel 
Sneppe met aan het orgel dhr Leo 
Van Hove 

11 15 uur Na de Kerkdienst, sa
menkomst op de begraafplaats te 
Blankenberge waar er aan het graf 
van wijlen Juliaan Vandepitte een kor

te bloemenhulde wordt gehouden De 
gelegenheidstoespraak wordt er ge
houden door Odi Menseeren voorzit
ter van VOS-Gouw-West-Vlaanderen 

12 00 uur Samenkomst in het Pa
rochiaal Centrum Viertorre" ter Zuid-
laan waar iedereen die het wenst kan 
deelnemen aan het middagmaal (150 
<r) 

VOS- en andere Vlaamse vereni-
gingsvlaggen zijn van harte welkom 
Wie wenst deel te nemen aan maal
tijd 050/41 68 45 

Et pour les Flamands... 

Chère Madame, 
Cher Monsieur, ^ evenement majeur. 

^ Au marketing sera marque par un eve 
En 1988, Ie monde du marketing 
Un triple evenement. 

EUROMARKETING '88 
Congress-Exhibition-Marketmg Village 

A Bruxelles, 
au Heysel, 

du 18 au 20 mai. 
oo Marketing Council), avec 

collaboration «^ « f « i f i,. Belgiqua, '^ S ^ S J f e f S É i S g Associa 

Village. 

d'Euromarketmg 88, marketing 

Kortrijk wordt wel eens de Groeninge- of Guldensporen-stad genoemd Dit belet het bestuur van de 
eersteklasse-voetbalploeg — wiens naam met deze stad verbonden is — echter geenszins om aan klanten 
en supporters dokumenten te bezorgen met franstalige begeleidende brieven 

Volgend jaar grijpt in Brussel een marketing-beurs en -kongres plaats Door middel van bovenstaande 
uitnodiging worden Vlaamse bedrijfsleiders uitgenodigd hieraan deel te nemen Noteer ook dat de twee 
,,Belgische" deelnemers luisteren naar de naam „Stichting Marketing" en „Vlaamse Marketing Associa
tie" 

Et pour les Flamands 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 
10 OOSTENDE: Kursus ,,Vlaams-na-
tionalisme en vredesgedachte (deel 2) 
m ,,Trefcentrum", Aartshertogstraat 4 
om 20u Org VUJO-arr Oostende 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
11 IZEGEM: Zevende kaarting in het 
Vlaams Huis Org Kaartersclub Ook 
op 12 en 13/9 
12 POPERINGE: Kaaskaarting in „'t 
Belfort", Grote Markt Inleg 35 fr 
Vanaf 18u Ook op 13 september 
vanaf lOu Org VU-Poperinge 
13 IZEGEM: Wandeling op de Scher-
penberg Org Wandelklub Vlaams 
HUIS Samenkomst Vlaams Huis 
14 IZEGEM: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 1 Nationalisme, de 
brandstof) in het ,,Vlaams Huis", 
Markt om 19u 30 Org VU-arr Roe-
selare-Tielt i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
15 IZEGEM: Betty Hoste over Adoptie 
in het Vlaams Huis Org FW-lze-
gem 
17 IZEGEM: Prof J Billiet over ont
zuiling en verzuiling in de bar van het 
Auditonum Org VSVK-lzegem 
18 ASSEBROEK: Tweede kwis van 
de Assebroekse verenigingen Om 
20u 15 in het Parochiaal Centrum van 
Steenbrugge, langsheen de Baron 
Ruzettelaan Org Trefpunt-Asse-
broek 
19RUDDERV00RDE: Braaivleesfes-
tijn in het gemeenschapshuis naast 
de sporthal Inschrijven bij de be
stuursleden Inkom 280 fr Org VU-
Groot-Oostkamp 
19 GISTEL: Kantonnale reis naar Val-
kenburg-Drielandenpunt-Voeren 
Deelnameprijs 360 fr Geïnteresseer
den bellen voor meer inlichtingen 
Rony Anseeuw, Gistel (059/27 78 70) 
Iedereen Welkom Org VU-kanton 
Gistel 
20 ZWEVEGEM: Gezins- en natuur
fietstocht Org VU-Groot-Zwevegem 
Inschrijving Lokaal VU, café Sport
wereld, Otegemstraat te Zwevegem 
Vertrek om 14u 
21 IZEGEM: Palmer Ruysschaert 
over auteurs uit de Westhoek in het 
Oud Stadhuis Org VWG-lzegem 
21 OOSTENDE: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 2 Vlaamse Bewe
ging en Vlaams-nationalisme) in 
,,Trefcentrum", Aeirtshertogstraat 4 
om 19u30 Org VU-arr Oostende 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
25 VIVENKAPELLE: Orgelkoncert 
met Knstiaan van Ingelgem Om 
20u 30 in de kerk Org VVB-Brugge 
25 SINT-ELOOIS-WINKEL: In zaal 
De Kring praatavond met voorzitter 
Jaak Gabnels en Jean-Pierre Pillaert 
Toegang gratis Om 20u Org VU-
Ledegem 
28 ROESELARE: Kursus „Thuis in de 
Volksunie" (deel 2 Vlaamse Bewe
ging en Vlaams-nationalisme) in ,,'t 
Leeuwke", Nieuwstraat 25 om 
19u30 Org VU-arr Roeselare-Tielt 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

Puzzei! 
De unieke Breydel- en De Coninck 

Puzzel, een uitgave van de vzw Tref
punt, IS nog steeds te verkrijgen aan 
210 fr per stuk 

Een telefoontje volstaat om dit 
prachtige Vlaamse geschenk te ont
vangen 050-36 29 31 

Bllleren in 
de Westlioel( 

Vanaf half september starten in 
Diksmuide, leper, Veurne en Popenn-
ge, alsook te Zarren, Werken, Lange-
mark en Dikkebus, kursussen voor 
volwassenen die hun algemene vor
ming en taal- en rekenvaardigheid 
willen vergroten De kursus loopt over 
1 avond of 1 halve dag of 1 volle dag 
per week Deelname is gratis 

Bent U geïnteresseerd? Meer infor
matie krijgt U op het sekretariaat van 
,,Bijleren in de Westhoek", Grote 
Markt 5, 8160 Diksmuide (051/ 
50 09 69) Een uitgebreide mfo-bro-
chure wordt op aanvraag gratis toege
stuurd 
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Voor het behoud van de Scheldeveren 
De strijd voor het behoud van de Scheldeveren gaat onverminderd door. Dat is begrijpelijk als we de cijfers 

kennen van het grote aantal mensen dat dagelijks van de veren gebruik maakt en door de afschafmaatregel 
slachtoffer dreigen te worden. 

Het veer Bazel-Hemiksem alleen reeds telde in 1985:269.911 overgebrachte personen. In 1986 liepen de 
cijfers zelf op tot 275.273 en tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden reeds 124.375 passagiers 
genoteerd. 

Hoe sterk de veren ingeworteld zitten bij de bevolking leest men af van de reklame die de St.-Jorisschool 
van Bazel „6 minuten veilig fietsen en 5 minuten varen". Komt daar nu een einde aan? 

De VU mag er fier over zijn dat in de strijd voor het behoud van de Scheldeveren haar plaatselijke 
mandatarissen en kaderleden van in de beginne vooraan in de strijd staan! 

(foto L. Peeters) 

STAD MECHELEN 
KONINKLIJKE ACADEMIE 

VOOR BEELDENDE KUNSTEN 
Aan de school voor socio-culturele promotie van de Koninklijke Acade
mie voor Beeldende Kunsten is het ambt van directeur te begeven. 
De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
1. Belg zijn 
2. van onberispelijk gedrag zijn 
3. burgerlijke en politieke rechten genieten 
4. voldaan hebben aan de dienstplichtwetten 
5. ten minste de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben op 1.1.1988 
6. een nuttige ervaring van teminste 10 jaar opgedaan hebben als leraar 
artistieke vakken en/of directeur in het kunstonderwijs — plastische 
kunsten 
Deze nuttige ervaring wordt berekend volgens art. 7-85 van het KB. van 
22.3.1969 
7. een medisch attest voorleggen dat niet langer dan zes maanden 
tevoren werd afeegeven en waaruit blijkt dat de kandidaat in een 
zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat hij de gezondheid van de 
leerlingen noch die van de andere personeelsleden in gevaar kan 
brengen. 
8. zich onderwerpen aan een bekwaamheidsproef: interview in verband 
met het ambt van directeur ABK. 

Kandidaturen 
Aanvraag, samen met curriculum vitae, te zenden per aangetekende 
brief aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de vijftien 
dagen na het verschijnen van onderhavige oproep 

Hulde Arthur de Bruyne 
Zaterdag 3 oktot)er heeft om 14u.30 

in zaal Jacob Jordaens, Sudermans-
straat te Antwerpen (in de omgeving 
van het Torenget)Ouw en de Kathe
draal) een groots opgezet huldebe-
toon plaats ter ere van de historlkus 
Arthur de Bruyne ter gelegenheid van 
zijn 75-ste verjaardag. 

Clem De Ridder, gewezen voorzit
ter van het Davidsfonds, zal de akade-
mische zitting voorzitten. Korte refera
ten zullen gehouden worden door pa
ter Werenfried van Straaten, prof. Ka-
rel van Isacker, oud-stafhouder Edgar 
Boonen, prof. Renaat de Muyt en prof. 
dr. Ludo Simons. 

De artistieke omlijsting wordt ver
zorgd door Kris Yserbijt en het koor 
Ortolaan o.l.v. Joz. de Houwer. 

Honderden prominenten, uit de po
litieke, kulturele en wetenschappelijke 
wereld traden toe tot een Komitee ter 
Aanbeveling. 

Wie voor deze plechtigheid oorbe-
houden plaatsen wil, gelieve kontakt 
te nemen met het sekretariaat p/a 
mevrouw dr. Jan Brans-Dujardin, Gro
te Steenweg 426, 2600 Berchem (03/ 
230.24.62). 

26-27 september a.s. 

Herdenking 
Herman Van den Reeck 

Voor de 28ste maal wordt, zoals 
steeds tijdens het laatste weekeinde 
in september, de herdenking Herman 

De "DITS FEESTHOEVE" te Rijmenam: verfijnd kulinair 
genieten in het stijlvolle en rustieke kader van een oud Vlaams 
hoerenhof, midden een prachtige landelijke omgeving. 

U kan genieten van ons kulinair aanbod en dit bij zachte 
pianoklanken, doorlopend tijdens de restaurantdienst. 

De "DITS FEESTHOEVE" uw restaurant op: 
VRIjDAGavond van 18 tot 22.30 uur, ZON- en FEESTdagen 
-doorlopend- van 1 2 tot 20 uur, terwijl onze pianist voor U de 
mooiste meiodiën speelt. 

Onze kaart zal U aangenaam verrassen. 

BIJ MOOI WEER... TUINRESTAURANT MET "Americain Barbecue". 
KULINAIRE KWALITEIT AAN MATIGE PRIJZEN ! 

De„DitsFeest Hoeve" 
Rijmenam 

Meiboomstraat 7 - 2830 RIJMENAM 
Tel (015) 51 13 67 - Telex 21776 dits b 

Fax (015) 51 54 90 

BRUSSEL->HAACHT->KEERBERGEN -> RIJMEN AM 

E ^ 

Van den Reeck gehouden te Borger
hout en te Antwerpen. 

Zaterdag 26 september: om 19 uur 
in de Ste. Annakerk te Borgerhout (in 
de Goedendagstraat) een gedachte
nisviering in herinnering aan allen die 
hun leven hebben ingezet voor het 
welzijn van onze Vlaamse gemeen
schap. Voorganger In deze dienst is 
de e.h. Joost Boel, ere-abt van de 
Norbertijnenabdij te Tongerio, die ook 
de homilie zal houden. Het Schelde-
koor o.l.v. dhr. Jan Fossey verleent 
zijn medewerking. 

Zondag 27 september: van 11 tot 
12u. een bezinningsstonde aan het 
eregraf van Herman op ,,Schoonsel-
hof te Antwerpen. Samenkomst aan 
de wachthal om 10u.45. Het program
ma omvat een bloemenhulde, een ,,ln 
Memoriam", samenzang en toe
spraak door mej. Ledy Broeckx, ver
bondsleidster van het VNJ. De mu
ziekkapel van het VNJ zal ons bege
leiden. Bij eventueel minder goed 
weer wordt de bezinning gehouden in 
de wachthal en brengen wij daarna de 
bloemen naar het graf van Herman. 
Men kan deelnemen aan de bloemen
hulde door storting van 200 fr. op 
bankrek. 407-3051171-25 ten name 
van Komitee Herman Van den Reeck 
te Borgerhout. 

Meer inlichtingen: Komitee Herman 
Van den Reeck, R. Carelsslraat 13 te 
2200 Borgerhout (03/236.62.26). 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

11 STABROEK: Bart Staes in Paui's 
club. Markt 2 te Hoevenen, aanvang 
20u. over strukturen, werking en jaar-
tema van VU-jongeren. Org.: VUJO-
Kapellen en Stabroek. 
16 KALMTHOUT: Wandeling langs 
het Maria Rosseels-pad o.l.v. Jet Jors-
sen. Samenkomst om 14u. Marktplein 
aan het winkelcentrum ,,De Beek". 
Rustpauze in de ,,Bakkersmolen". 
Terug rond 17u.30. Iedereen hartelijk 
welkom. Org.: FVV-Kalmthout. 
18 TONGERLO-WESTERLO: VNJ-
avond met film, zang en voordracht in 
Kapellekeshoef om 20u.30. Ver
bondsleidster L. Broeckx is de gast. 
Org.: SMF-Kempen-Limburg. 
19 ANTWERPEN: Tweede Scheeps-
bal met m/s Flandria. Inscheping van
af 19U.15. Afvaart om 20u. stipt. Lon-
donbrug-Londonkaai (parking voor
zien). Toegangskaarten tijdig en op 
voorhand kopen bij bestuursleden of 
via sekretariaat Wetstraat 12, 2008 
Antwerpen (03/236.84.65). Org.: VU-
Antwerpen Stad en Vlaamse Aktie en 
Kultuurgemeenschap. 
21 KALMTHOUT: Voordracht met 
diareeks ,,Vlaamse spreekwoorden" 
door Els Moortgat. Om 20u. in „De 
Raaf", Withoeflei 1, Heide. Org.: 
FW-Kalmthout. 
26 GEEL: Kursus „Propagandatech-
nieken" (deel 1) in ,,Het Molenhof" 
Wilderse dijk 3 an 15 tot 18u.30. Org.: 
VUJO-arr. Turnhout i.s.m. Vormings
centrum Lodewijk Dosfel. 
26 PUURS: Tweede grill-festijn in het 
Fort van Liezele te Liezele. Aanvang: 
17u. Prijs: 250 fr. Org.: VU-Puurs. 
26 BOECHOUT-VREMDE: Leeuwen
bal in Gildehuis te Boechout. Aan
vang: 20U.30. Inkom 100 fr. Platenrui
ter Paul Dirks. Org.: VU-Boechout-
Vremde. 

VUJO Slabroek 
Bart Staes, werkzaam aan het Euro

pees parlement en VUJO-afgevaar-
digde in de partijraad van de Volks
unie, zal ons wat wegwijs maken m de 
strukturen en werking van de Volks-
uniejongeren. 

In het kader van de komende ge
meenteraadsverkiezingen van okto
ber '88 bespreekt Bart het VUJO-
jaartema ,,Jongeren en gemeentebe
leid". Dit omvat o.m. de participatie 
en inspraak van de jongeren in de 
gemeenteproblematiek. 

Deze gespreksavond gaat door op 
11 september in ,,Pauls Club" (Markt 
2 te Hoevenen) om 20 uur 
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LIMBURG 
SEPTEMBER 

11 ROTEM: Louis De Lentdecker in 
zaal De Kommel om 20u. Inkom gra
tis. Org.: IJzerbedevaartkomitee ge
west Maaseik. 
26 NEEROETEREN: Kursus „Uitda
gingen aan Vlaanderen" in het Cultu
reel Centrum, Scholtisplein van 9u.30 
tot 17U.30. Org.: VUJO-Maasoeter 
i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 

Over aktie 
„Stop ontgrinding" 
SOS! Wie heeft 
de foto's? 

Reeds een hele tijd zocht VUJO-
Maasoeter naar een manier om haar 
standpunt i.v.m. de schande van het 
Maasland (de ontgrinding) kenbaar te 
maken. De manier werd ons door de 
BRT in de schoot geworpen: de mi-
lieucaravaan. 

VUJO-Maasoeter deelde aan de 
aanwezigen pamfletten met haar me
ning en eisen uit tenwijl de verzamelde 
pers een mededeling van ons ontving. 
Toen Etienne Vanden Bergh (BRT) 
een interview afnam toonden wij 
spandoeken: „VUJO eist stop ont
grinding" en „VUJO wil landschap, 
geen schandlap". We hoorden een 
applausje en de fototoestellen flitsten. 
De BRT filmde toen Vanden Bergh 
inhaakte op onze aktie. 

Door allerlei omstandigheden zijn 
de foto's door VUJO-Maasoeter ge
maakt, bij het ontwikkelen verloren 
gegaan. De moed is echter nog niet 
verloren. Na de aktie kwam ons een 
man feliciteren. Hij had foto's ge
maakt ,.waarmee hij zijn vrouw die 
VU-afdelingsvoorzitter is zeker plezier 
zou doen". VUJO-Maasoeter vraagt 
beleefd of die man of zijn vrouw kon-
takt wil opnemen met Koen Thevis-
sen, Europalaan 38, 3650 Dilsen, 011/ 
75.50.52. 

ZO€K€RC}€ 

• Technisch ingenieur Bouwkunde 
gevraagd als werkleider. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden: O. Van Oo-
teghem — senator, Arm. Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 091/ 
30.72.87. 

D 25-jarige jongeman. 2j. Kunstinsti
tuut Gent, 4j. Schilderklas Hoger 
Kunstonderwijs Gent en I j . ervaring 
als off-setdrukker. Zoekt een passen
de betrekking. Voor nadere inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem, 
Senator, Arm. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel. 091/30.72.87. 

D 17-jarige jonge dame zoekt een 
betrekking als schoonmaakster, hulp 
in huishouden of dgl. Voor inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem, 
Senator, Arm. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

D 25j. ongehuwde tweetalige onder
wijzeres en leermeesteres zedenleer 
die ook moderne humaniora aflegde, 
zoekt een betrekking als onderwijze
res of leermeesters zedenleer in het 
Brusselse of Vlaams-Brabant. Voor 
inl. zich wenden tot senator-burge
meester dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

Leningen 

voor nieuwbouw, aankoop woning en 
verbouwingen 
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse her
ziening 

Persoonlijke leningen en financierin
gen voor elk doel. 

Neem vrijblijvend kontakt of schrijf 
aan: 

Antoine Van Baelen 
Broeseinderdijk 28 
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22 

D Jonge man, 25j. diploma houtbe
werking, zoekt dringend namiddag- of 
avondwerk, zelfs als ongeschoolde, in 
Brussel of de westrand ervan. Kontakt 
via Albrecht de Schryver, Ninoof-
sestwg 515, 1711 Itterbeek, tel. 02/ 
569.34.58. 

D 19j. juffrouw met diploma hoger 
middelbaar ekonomische en kennis 
van daktylo en informatika zoekt een 
betrekking. Voor inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester dr.J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

D 25j. 3-talige juffrouw, met diploma 
van gegradueerde in de industriële 
milieuzorg en programmeur-systeem-
analyst zoekt een betrekking als mi
lieudeskundige. Voor inl. zich wenden 
tot senator-burgemeester dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

n 20-jarlge jonge dame, opleiding tot 
hostess — onthaal — receptie — 
administratie. Kennis van Ned., 
Frans, Duits en Engels; praktische 
kennis van daktylo, zoekt een passen
de betrekking in Gent-Eekio en om
streken. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O. Van Ooteghem, senator. 
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel. 091/30.72.87. 

D Uitbater gevraagd voor Vlaamse 
herberg in de hoofdstad. Kandidatu
ren schriftelijk indienen bij redaktie 
,,WIJ", Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

n 28j. ongehuwde perfekt viertalige 
man met diploma ekonomische huma
niora en parapsychologie en vergelij
kende godsdienst (Internationale Uni
versiteit van Lugano), zoekt een be
trekking in het Brusselse of Vlaams-
Brabant. Voor inl. zich wenden tot 
senator-burgemeester dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

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

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guide NUYTTENS 
Longt instraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekennen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge - Oostkamp̂  
*",< 050/35 74 04 / 

C E ^ ^ S T U D I O 
JLHJ DANN 

- 02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwehjksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Herman 
Van Veen 
(eventjes) 
In Vlaanderen 

Wegens het overweldigende 
sukses, dat Hemian Van Veen 
overal (Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, DDR) met zijn jongste 
show, die hij reeds in mei-junj '86 
voor uitverkochte zalen in Vlaan
deren bracht, oogstte, werd be
sloten om deze show te herne
men en wel op woensdag 28 en 
donderdag 29 oktober a.s. in de 
Kon. Elisabethzaal te Antwerpen. 

De voorstellingen worden dan 
ook onherroepelijk de laatste van 
deze show van Van Veen in Ant
werpen. 

Plaatsbespreking (vanaf 1 sep
tember): kassa Kon. Elisabeth
zaal, elke dag van 12 tot 18 uur 
(ook zaterdag) tel. 03/233.84.44. 

mi 
Vlaams-Nationaal 
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Uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio-
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Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 
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ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

T«l.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraet 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

SJnt-DamJaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 

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

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEtVI • 9471 

Leopoidstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Jan Cools en Frank Maes gaan op bezoek bij 

Vlamingen overal ter wereld 
Mortsel. — Er wordt gewerkt aan het Vlaams be

wustzijn en imago. Naar het buitenland toe moet er 
echter nog heel wat gebeuren. 

Twee Vlamingen vertrel<ken eind deze maand 
voor een wereldreis van liefst drie jaar. Met een ter
reinwagen zullen zij 180.000 km afleggen, op zoek 
naar Vlamingen overal ter wereld. Hun ambitieus 
projekt heet: ,, Vlaanderen, een wereld groot". 

mogelijkheden er zijn. De neiging 
om mensen wakker te schud
den." 

WIJ: U bent niet de eersten die 
de wereld rondtrekken. Wat is 
er nu zo specifiek aan deze on
derneming? 

J. Cools: ,,Het specifieke is dat 
dit drie jaar zal duren en dat wij 
werl<elijk alle kontinenten zullen 
aandoen. Wij willen echt heel de 
wereld afhotsen. Steeds op zoek 

J AN COOLS en FRANK 
MAES zijn twee jonge der
tigers en informatici van 

beroep. Tot voor enige tijd waren 
ZIJ als kaderlid werkaam bij een 
afdeling van de Belgische Boe
renbond. Zij ruilden hun baan 
voor een job met de kamera en 
de schrijfmachine: als amateur
fotografen en free-lance journa
listen zullen zij van hun beleve
nissen talrijke reportages maken, 
o.m. voor de Vlaams-nationale 
Omroep Stichting. 

Cools en Maes willen letterlijk 
de wereld rond. Op 27 september 
vertrekken zij naar Afrika, vervol
gens gaat het over Zuid-, 
Centraal- en Noord-Amerika en 
Azië naar het Midden-Oosten, en 
zo terug naar Europa. Als alles 
volgens de vooropgezette plan
ning verloopt, worden zij in sep
tember '90 terug in Vlaanderen 
verwacht. 

Wij zochten Jan Cools op in 
Mortsel. 

Eén miljoen 
Vlamingen 
WIJ: Waarom laat U een mooie 
job staan om zoiets te onder
nemen? 
J. Cools: ,,Vooreerst had ik de 
behoefte om nog eens iets spek-
takulairs te doen. Ten tweede 
had ik binnen mijn bedrijf bereikt 
wat mogelijk was en wou ik ver
der ,,uit-barsten". Ten derde be
gon ik stilaan de soms erg be
krompen mentaliteit beu te wor
den die hier in Vlaanderen 
heerst: te velen zitten nog op
gesloten samen, rond of nabij de 
kerktoren. 

Ook het eindeloos geklaag 
over de werkloosheid irriteert mij. 
Wij besloten om eens te bewijzen 
dat wie het lef heeft om naar bui
ten te treden, ook echt werk kan 
vinden. 

Daarenboven vernamen wij dat 
er naar schatting één miljoen Vla
mingen in het buitenland wonen, 
die daar vaak bezig zijn met on
gelooflijk boeiende dingen. Wij 
willen deze mensen en hun werk 
in het daglicht plaatsen Ik meen 
trouwwens dat wij af moeten van 
de al te nederige houding alsof 
we ,,maar zo'n klem volkje" zijn. 
We hoeven ons echt met zo on
derdanig op te stellen. Gelukkig 
IS er iets aan het veranderen, al
hoewel WIJ bij het vinden van bv 
sponsors toch vaak merken dat 
er nog veel te doen valt " 

WIJ: Beschouwt U uzelf als 
avonturiers of eerder als een 
soort moderne missiona
rissen? 
J. Cools: ,,Sommigen bekijken 
ons inderdaad zo Natuurlijk is dit 
ook een avontuur, want anders 

Jan Cools:,, Vermits de Vlaamse Regering nog steeds geen eigen di
plomatieke kanalen heeft, blijven we aangewezen op het Belgisch mi
nisterie van buitenlandse zaken..." (toto: Geort desoete) 

begin je daar met aan. Deze on
derneming zal drie jaar duren en 
180.000 km lang zijn. Met zijn 
tweetjes in een wagen, wat met
een ook betekent dat we van veel 
mensen afhankelijk zullen zijn. 

Ter plekke opzoeken 
Anderzijds is daar toch ook de 

drang om aan anderen mee te 
delen wat er gaande is, welke 

Steun 
blijft welkom 
Wie meer inlichtingen wil 

over deze gedurfde en 
moedige ekspeditie, of 
steun wenst te verlenen, 
neemt best kontakt op met 
Jan Cools in de Jaak 
Blockxstraat 20 te 2510 
Morstel (tel.: 03/440.46.88). 

naar Vlamingen. Nu reeds be
schikken wij, dankzij zij o.m. de 
hulp van ,,Vlamingen in de We
reld", over zo'n achthonderd 
kontaktadressen. 

Wij willen de Vlamingen ter 
plekke opzoeken en kijken waar
mee zij bezig zijn. Van sommigen 
weten wij dit al, van anderen ver
namen wij dat het echt boeiende 
vertellers zijn. Daarover hopen 
wij reportages te kunnen bren
gen Ook willen wij eens kijken 
hoe de Vlamingen daar in het 
maatschappelijk weefsel van een 
land vervlochten zitten 

Ik vraag mij tevens af of die 
mensen nog heimwee hebben 
naar hun vaderland En hoe zit 
het met de tweede, derde en 
vierde generaties? Vormen de 
Vlamingen in al die landen een 
gemeenschap, zoals bv in Ca
nada en de VS?" 

WIJ: Velen zitten natuurlijk in 
ontwikkelingsprojekten... 

J. Cools: ,,Óok dat aspekt fasci

neert ons. Tijdens de voorbije 
maanden hadden wij heel wat 
kontakten met de diverse organi
saties die op dit terrein aktiefzijn. 
Nu reeds blijkt dat veel van die 
organisaties naast elkaar wer
ken. 

Neem nu,,Artsen zonder Gren
zen" en „l^edicus l\/lundi". De 
enen zijn gespecialiseerd in de 
onmiddellijke hulpverlening, de 
anderen werken eerder op de 
middellange en lange termijn. 
Niet zelden bestaat er bijna geen 
overleg met elkaar, althans hier 
niet. Vermoedelijk houden deze 
ontwikkelingshelpers wel kontakt 
met elkaar ter plaatse." 

Heiligen-
afbeeldingen 
WIJ: U reist per wagen... 

J. Cools: „Ja. Maar deze terrein
wagen is daartoe volledig uitge
rust, a.h.w. op alles voorzien. Met 
o.m. een korte golf verbinding, 
een speciale anti-diefstalbeveili
ging, een dubbel dak, enz. 

Zo kregen wij van een pater 
scheutist de raad onze wagen in 
Zuid-Amerika ook met heiligen-
afbeeldingen te voorzien, ten
einde potentiële dieven af te 
schrikken." 

WIJ: U zult drie jaar wegblijven 
uit Vlaanderen. Hoe kreeg U 
het geld bijeen? 
J. Cools: ,,De hele onderneming 
kost 7,2 miljoen fr. Het eigenaar
dige daarbij is dat dit projekt, dat 
toch voor Vlaanderen bedoeld is, 
vooral op interesse kan rekenen 
van buitenlandse sponsors. 

De Vlaamse bedrijven blijven 
eerder toekijken. Wanneer het 
geen wielerwedstrijd of popkon-
cert is, blijkt er immers interesse 
te bestaan. Misschien hadden wij 
te weinig rechtstreekse kontak
ten met de echte topfiguren uit de 
Vlaamse bedrijfswereld. Eerst
daags hebben wij m dit verband 
nog een onderhoud met het 
Vlaams Ekonomisch Verbond." 

WIJ: Hoe verliep de officiële 
voorbereiding, zoals het krij
gen van paspoorten en visa? 
J. Cools: ,,De voorbereiding op 
deze wereldreis duurt nu reeds 
ruim een jaar. Vijf maanden gele
den namen wijzelf ontslag om 
ons voltijds met de werkzaamhe
den te kunnen inlaten. 

We zijn ook naar de Vlaamse 
Regenng gestapt. Na een eerste 
gesprek werden wij echter met
een door verwezen naar het Bel
gisch ministerie van buitenlandse 
zaken, vermits de Vlaamse Rege
ring nog steeds geen eigen diplo

matieke kanalen heeft Aan de 
vertegenwoordiger van dit Bel
gisch ministerie hebben wij onze 
wensen kenbaar gemaakt. Tege
lijkertijd hebben wij een aantal 
politici aangesproken met de 
vraag ons te steunen; Hugo 
Schiltz, Willy Kuijpers en Jos De-
pré. 

Als gevolg daarvan werden alle 
Belgische ambassades in het 
buitenland aangeschreven en 
verwittigd van onze komst. Dit is 
zeer belangrijk, vermits het an
ders uitgesloten is om bepaalde 
landen binnen te rijden. Vandaag 
ontvingen wij een positieve brief 
van de eerste officiële attaché 
van de Flemish Community in 
Washington, Rita Omwal. 

Willy Kuijpers van zijn kant 
heeft ons geholpen met tal van 
interessante tips, o.m. wat het fo
tograferen of filmen betreft. Hij 
gaf ons de raad ons zoveel moge
lijk te voorzien van zoveel moge
lijk papieren met vooral veel 
stempels. Zo zijn we nu bezig 
met het kontakteren van de 
vreemde ambassades in ons 
land, teneinde van hen een hele 
reeks formulieren te ontvangen 
die als een soort vrijgeleiden kun
nen gebruikt worden. 

Vooral ook de verantwoordelij
ken van „Vlamingen in de We
reld" overal ter wereld zijn voor 
ons een biezonder grote hulp." 

Band met 
Vlaanderen 
WIJ: Neemt U ook iets mee van 
hier naar ginder? 

J. Cools: ,,Het zeer eigenaar
dige is dat de Vlamingen die in 
het buitenland wonen, biezonder 
goed geïnformeerd zijn over wat 
er hier in Vlaanderen gebeurt. 
Via de BRT-Wereldomroep kan 
men overal ter wereld het nieuws 
uit Vlaanderen nauwgezet vol
gen. De band met Vlaanderen 
blijft dus sterk. 

Als boodschap zullen wij alles
zins verhalen dat er in Vlaande
ren een sensibilizehng aan gang 
is, maar ook dat er nog een im
mense weg moet worden afge
legd. Vandaar ook de titel van 
ons projekt: ,,Vlaanderen, een 
wereld groot". 

Wij nemen ook enkele nieuwe 
foto's, folders en wegenkaarten 
van en over Vlaanderen mee." 

WIJ: Hoe kunnen sympatisan-
ten uw projekt steunen? 

J. Cools: ,,Het zou heel erg tof 
zijn indien er nog meer mensen 
bereid zouden zijn om ons een 
ekstra steuntje te geven. Op welk 
vlak dan ook. Zij kunnen ten allen 
tijde kontakt met ons opnemen, 
en dan zien we wel. 

Behalve financiële hulp, is ook 
logistieke hulp welkom. Evenals 
namen en adressen van Vlamin
gen in het buitenland." (pvdd) 

yHENSEN 
"SSONS 
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