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„Wij vragen niets anders dan de verdere loyaie naleving van vroegere 
politieke afspraken, de stipte uitvoering van de rechterlijke uitspraken en 
de eerbiediging van wet en recht. We vragen niets meer, maar ook niets 

minder. En daarvoor betalen we niet." 
(Hoofdredakteur Mare Platel in „Het Belang van Limburg ", 30 september 1987.) 

Voor de keuze 
Met wat denkt men dat de achtbare heer Wilfried Martens dezer 

dagen bezig is? Maant hij zijn minister van Binnenlandse Zaken, 
dat het nu welletjes is geweest met koud en warm blazen in de 
zaak Happart? Laat hij de Limburgse provinciegoeverneur weten 
dat die een einde mag maken aan de vernederende knechtenrol 
die hij totnogtoe speelde? Zegt hij aan zijn frankofone excellenties 
dat de arresten en adviezen van de Raad van State moeten in ere 
hersteld? Spant hij zich in om de zaak Happart naar de letter en 
de geest van de wet te beëindigen? 

Niets daarvan! Martens is op zoek naar de zoveelste handigheid 
om de PSC een been en de CVP een afgeknauwde knook toe te 
werpen en zodoende het enige te bereiken wat hij wil: overleven. 
Overleven te allen prijze, ten koste van de politieke moraal, het 
fatsoen, de regels van de rechtsstaat en de elementaire vereisten 
van een propere demokratie. 

Zijn kabinet is niet zo hermetisch gesloten, dat niet het een en 
ander uitlekt over de kronkelige denkpistes die hij gevolgd heeft, 
nog volgt, moet opgeven of ruilt voor nieuwe en al even bescha
mende scenario's. Namen duiken op: Markovitsj, de aalgladde ge-
meentesekretaris van Voeren, niet vies van publiciteit en mis
schien zelfs niet van een burgemeesterssjerp. In ruil uiteraard — 
want niets zal in dit land de Vlamingen geschonken worden, zelfs 
niet de wettelijkheid — in ruil voor het reeds op 13 mei laatstleden 
door Martens aangekondigde, door Vlaanderen gekelderde en 
thans door de PSC opnieuw opgeeiste wetsvoorstel ? In ruil voor de 
verwijzing van Voer-geschillen naar tweetalige kamers van de 
Raad van State? In ruil voor een gekamoefleerde maar niettemin 
uiterst daadwerkelijke wijziging van het Voerstatuut? 

De enkele Vlaamsgezinden die de CVP-fraktie telt moeten wel 
uiterst naïef en hardleers zijn, hun vertrouwen te stellen in de 
man die hen al jaren aan het lijntje houdt, die hen verplicht heeft 
hun eigen woorden een dozijn keer te vreten, die hen om de haver
klap in hun brullende blootje heeft gezet. 

Het geheugen is niet zo kort dan dat ze zich zouden herinneren, 
op welke bedrieglijke wijze niet alleen Nothomb maar de hele re
gering de burgemeesterssjerp heeft toevertrouwd aan een bende
leider. Ze kunnen niet vergeten zijn hoe Martens zijn eigen ver
klaring dat Happart „zelfs geen schepen" kon zijn heeft ingeslikt. 
Zij moeten het nog weten hoe de eerste-minister het Limburgse 
Voeren tot Brabants territorium uitriep. Zij kunnen niet voorbij
gaan aan de Noordkoreaanse wijze waarop de Limburgse provin
ciegoeverneur het zwijgen werd opgelegd, „met vakantie" werd 
gestuurd, ,,uit vakantie" werd teruggevorderd, gehanteerd werd 
als een ledepop. Ze moeten zich de vele keren herirmeren dat Mar
tens een initiatief aankondigde, een oplossing in het vooruitzicht 
stelde, het einde van de komedie beloofde. Zonder dat er iets an
ders gebeurde dan de zoveelste draai van de paardemolen. 

Op vele toonaarden werd ons voorgezongen dat, ten overstaan 
van de grootse dingen die de regering reeds heeft verwezenlijkt en 
nog moet verwezenlijken, het Voerensop eigenlijk de kool niet 
waard is. In de praktijk echter lijkt het Voerensop het wel waard 
dat alle rechtsregels, dat alle politiek fatsoen, dat alle eerbied 
voor wet en voor rechtspraak en voor parlement er aan opgeofferd 
worden. 

De Suykerbuyk'en, de Van den Brande's, de CVP-mandata-
rissen van de oostduinkerkse verklaring, de CVP-leiding staan 
voor de verpletterende verantwoordelijkheid, nu eindelijk de 
daad bij het woord te voegen en vast te houden aan wat recht en 
redelijk is; de kompromisloze, onbetaalde, niet-ingeruilde ver
dwijning van Happart. 

Zij zijn in het verleden lachwekkend geweest, strompelaars in 
een tragikomische processie van Echternach. Zij zeggen dat het 
thans menens is, dat hun geduld — het spreekwoordelijk geduld 
van hen! — is uitgeput. Aan hen dus om een keer woord te houden, 
dan wel om de grens te overschrijden die zijzelf aan hun eigen eer
baarheid hebben gesteld. 

In een fatsoenlijk land, met een fatsoenlijke eerste-minister en 
een fatsoenlijke regering zou er overigens nooit een zaak-Voeren 
geweest zijn! tvo 

Maystadt geeft 82,6 miljoen fr. kado 

Ondanks 
Rekenhof-bemerkingen 

Dit keer geen gefoefel met wapens en munitie of 
pesticiden op speelplaatsen. 

Wel een verhaal over hoe je als minister van eko-
nomische zaken aardig wat poen uit de brand kunt 
slepen ten gunste van bedrijven uit je eigen kiesar
rondissement... 

DOOR de gekende gunstige 
wind kwamen wij in het be
zit van enkele merkwaar

dige Rekenhof-dokumenXen 

Een eerste stuk betreft het (ver
taalde) verslag van de algemene 
vergadering van het Rekenhof 
van 15 september 1987 Diskus-
sie-onderwerp is de nadrukkelijke 
wens van ekonomieminister 
Maystadt (PSC) om prototype-
steun te verlenen aan twee be
drijven uit zijn arrondissement, 
de nv Acec en de Cablenes et 
cordenes du Hainaut Er staat 
een bedrag van 82 660 680 fr op 
het spel 

In een vroegere vergadering (4 
februari '87) had het Rekenhof 
evenwel onbetwistbaar gesteld 

dat deze bedrijven met met gel
den uit de nationale begroting ge
holpen kunnen worden, vermits 
het met om firma's uit de zg na
tionale ekonomische sektoren 
gaat Maystadt beweerde niette
min dat hij terzake nog wel dege
lijk ,,residuaire bevoegdheid" be
zit Daarop besloot het Rekenhof 
een brief te schrijven aan het par
lement met de vraag uitsluitsel te 
geven over dit verschil in inter
pretatie Op deze brief van 9 fe
bruari '87 kwam tot op heden 
geen reaktie 

Inschikkelijk 
Maystadt laat met af en gaat in 

de aanval tegen het Rekenhof In 
een nieuwe nota vraagt hij met al

leen het visum (de goedkeuring) 
ter uitbetaling van de voorge
stelde sommen, maar in een (nog 
met door het parlement goedge
keurde) verantwoordingsnota eist 
hij ook m de toekomst de be
voegdheden op bij de toekenning 
van financiële steun aan soortge
lijke prototype-programma's 

Het Rekenhof gaat zichtbaar 
met met deze Maystadt-visie ak
koord In het huidig stadium zou 
het Hof dus normaal zijn visum 
moeten weigeren daar het niet 
zeker is dat de Kamer het verant
woordingsprogramma zonder 
meer zal goedkeuren 

Lees verder biz 3 

Elsje 0S^ 

Ze heet Elsje Helewaut, 
is blond en 25 jaar, zingt 
en leidt de popgroep 
Elisa Waut. Haar valies 
voor Japan staat klaar. 

(Lees bIz. 16) 
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... en WIJ 

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

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

De redaktie 

BOKKESPRONGEN 

Het IS goed dat Wij lezersbrteven 
als , ,Bokkesprongen" (WIJ van 
24 sept I I ) opneemt Het is met 
overal zo Wie zich regelmatig tot re-
dakties van verschillende opinies 
richt kan daar van meespreken Te
gen de inhoud van bewuste brief kan 
echter met krachtig genoeg gerea
geerd worden 

Zowel rond het optreden van de 
„andersdenkenden" op IJzerbede
vaart en de Brusselse 11 juiivienng 
heeft de VU de juiste stelling geko
zen Ook in de kwestie van de ontsla
gen BRT-joernalist moet men veel 
verder kijken dan zijn neus lang is 
Bovendien bewijzen de nieuwe kom-
merciele TV-zenders door hun 
enorme kwalitatieve zwakte en kul-
tuurloosheid hoe dom de slogan 

,,BRT weg ermee" wel is De nieuwe 
aanval op de Vredesbeweging komt 
eveneens uit de bekende bron Onze 
partij heeft nochtans ook in deze, uit
erst belangrijke materie, de enige en 
juiste stelling gekozen 

Mijn oppossent houdt het liever bij 
het plaatsen van honderden miljar
den frank atoomtuigen, om er nadien 
enkele van weg te nemen, dit terwijl 
een belangrijk deel van de wereld van 
honger krepeert Absurd en Vlaams-
nationalisme onwaardig 

Hetzelfde kan gezegd worden van 
de VU-houding in verband met het 
sturen van mijnenvegers naar de 
Golf Ook hier is de VU-houding juist 
en met onder te brengen bij centrum, 
links of rechts 

Het IS goed en de hoogste tijd dat 
de VU rond zeer veel maatschappe
lijke problemen en verschijnselen 

duidelijke en rechtvaardige stand
punten inneemt Diegenen, zij wor
den gelukkig steeds minder talrijk, 
die jarenlang hebben gepredikt dat 
de VU daar best over zweeg, hadden 
het verkeerd voor De huidige trend 
van de opiniepeilingen zijn aan deze 
opstelling te danken en met alleen 
aan de Happartkwestie 

Nu moeten wij in die zin voorwer
ken Zonder omkijken Een echte 
rechtvaardigheidspartij die deze hou
ding een Europese dimensie geeft, 
tegen de socialistische, liberale en 
knsten-demokratienzuilen in, moet 
de hoofdbetrachting worden en blij
ven Wie te kortzichtig IS om aan deze 
grote opdracht mee te werken, zoekt 
beter elders zijn heil 

Herman Van Den Abbeele, 
Dendermonde 

BOKKESPRONGEN (2) 

Het siert de redaktie dat zij tegen
draadse brieven opneemt als ,Bok-
kesprongen" (WIJ van 24 sept I I ) 
Andere partijen en kranten getuigen 
van heel wat minder openheid om 
het beleefd te zeggen 

Het IS wel nuttig even dieper in te 
gaan op de inhoud van de brief, hij 
weerspiegelt de mentaliteit van een 
bepaalde groep mensen die gemak
kelijk vatbaar is voor oppervlakkige 
kritiek Vlaams-nationalisten zijn toch 
zo'n kritische mensen, wij kennen 
mekaar toch ' 

De bekritiseerde VU-standpunten 
zou men stuk voor stuk kunnen weer
leggen met kommentaren van 
Vlaamse joernalisten die men moei
lijk van VU-simpatie kan verdenken 
en zeer grote invloed hebben bij de 
publieke opinie 

In de zaak-BuyIe zou de briefschrij
ver er best de kommentaren in het 
weekblad De Bond (J Dreesen) van 
28 augustus en 25 september eens 
op nalezen 

Het sturen van mijnenvegers vond 
in de ogen van f\/lanu Ruys van ,,De 
Standaard" geen verdediger 

Alhoewel met vermeld in de brief 
weet ik dat in bepaalde kringen het 
VU-standpunt over de overbevolkte 
Belgische gevangenissen geen ge
nade vindt Die kringen lezen dan 
best vernietigende kommentaar van 
Louis de Lentdecker in ,,TV Ex
press" 

De Vredesbeweging Verre van te 
beweren dat de manifestaties de on
derhandelingen in een bepaalde zin 
hebben beïnvloed, beseft toch ieder
een dat de grootmachten aan het 
einde van hun latijn zijn m de kernbe

wapening en dat beiden (om welke 
reden dan ook) terug naar nul willen 

Hoe kan de CVP in deze materie de 
VU glunderend beloeren, nu zij zelf 
onomwonden voor kerntontwapening 
p le i t ' 

Over de bedenking dat slechts het 
streven naar een zelfstandig Vlaan
deren de VU moet leiden, volledig ak
koord Maar is de vraag ,,Welk 
zelfstandig Vlaanderen"?" met even 
belangri jk' ' Fronters wiens testa
ment zovelen beweren te eren, ijver
den voor een zelfstandig Vlaanderen 
dat er nogal wat anders zou uitzien 
dan het België waarvoor zij in de 
vuurlinie werden gejaagd' 

Het zou goed zijn dat de bnefschrij-
ver ook daar even over nadacht 

P.L., Hofstade 

LIPPENDIENST 

Ter illustratie van het artikel ,,Lip
pendienst" (Huisvlijt van 17 sept I I ) 
het programma van 10 jaar Chiro-
Relegem 

,,Jeugdfuif met groep Attaque, 
grote play-back show en bal 
Soundmix-gast Englebert Humper-
dinck " 

Eigentijds dat wel , maar arm, op
pervlakkig en triestig 

Bedenking als school en jeugdbe
weging zo verder gaan, wat moet er 
dan van de jeugd geworden "̂  

Deze bedenking heeft mets te ma
ken met het feit dat ik de jeugd wil 
zien ,,zoals in mijn t i j d " , want zo ben 
ik met' 

Jan De Smet, 
Relegem-Asse 

^ 

lepel & vork 

m 
I driv»-in 1 

S .M.B. 

P V B A. Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HBltBHANOtlW 

ELUNCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — Nuur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43 20 51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Konticfi, 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 Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

et ^aling^ui^ 
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 

Dringend gevraagd! 

D Uitbater gevraagd voor Vlaam
se herberg in de hoofdstad Kandi
daturen schriftelijk indienen bi) re
daktie ,,WIJ", Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel 

tboerenhof 
CAFE-RESWURANT-FRrmUR 

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

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

Koffiebranderij 

Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 

02 -734 .56 .09 - 460 4 8 . 8 7 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

i Hoek 

' I Wo l veng rach t 

en 

, ..(PTor,....^. Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n . . 

i n 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

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

ANTWERPIA 
'^^^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsesiraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAIVIAT. 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten. 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM 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 

CAFC 
ZAAI 

lOGCMtMT 

BRCC 
011/47.28.97 
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(Vervolg van biz 1) 

Maystadt 
geeft kado 

De rapporteur van dienst, (de 
franstalige) raadsheer Dumazy, 
stelt evenwel voor zich ,,inschik
kelijk" Ie tonen, zonder afbreuk te 
doen aan het standpunt van het 
Hof over deze ,,kwestieuze pnnci-
peproblemen" Verrassend ge
noeg stemmen de overige Reken-
hofleden daarmee in, op voor
waarde dat er een brief geschre
ven wordt aan Maystadt 

Deze brief maakt nog meer dui
delijk Daarin wordt gezegd waar
om men zo inschikkelijk is ,, uit 
bezorgdheid de aan de gang zijn
de research met te hinderen " 
Of m gewone mensentaal uitge
drukt de bescherming (en het 
behoud'') van deze Waalse be
drijven 

Een laatste dokument leert ons 
dat de bedragen (57,7 miljoen fr , 
6,6 miljoen fr en 18,2 miljoen fr) 
vorige week (op 23 september) 
ook effektief werden uitbetaald i 

BIJ dit dossier dringen zich toch 
een hele reeks vragen en beden
kingen op 

Vooreerst lijdt het weinig twijfel 
dat de (nationale) minister van 
ekonomische zaken in wezen 
geen bevoegdheden meer heeft 
over bedrijven die met vallen on
der de rubriek ,,vijf nationale eko
nomische sektoren" Alvast Acec 
behoort zeker met tot die vijf 
Maystadt geeft aldus een louter 
persoonlijke en arbitraire inter
pretatie aan de term ,,residuaire 
bevoegdheid" 

Erger nog, m een zg verant
woordingsnota (die nog met ter 
sprake kwam m het parlement) 
eist Maystadt zelfs dat hij in de 
toekomst nog meer bevoegdhe
den (en dus middelen) toebe
deeld krijgt De Vlaamse parle
mentsleden doen er bijgevolg 
goed aan eventjes bij de pinken te 
zijn wanneer dit ter sprake komt 

Van middelen gesproken Deze 
ruim 82 miljoen fr steun werd 
betaald met geld uit de nationale 
begroting, dit betekent konkreet 
dat ongeveer 50 miljoen fr van 
het geld van de Vlaamse belas
tingbetaler afkomstig is 

Kies-kado 
Op zijn zachtst uitgetdrukt, 

wekt het verbazing dat het Reken
hof uiteindelijk zijn eigen gegron
de bezwaren opzij schuift, ,,uit 
bezorgdheid" voor de toekomst 
van dit bedrijf Het is ons met 
bekend of ook Vlaamse bedrijven 
van eenzelfde,,inschikkelijkheid" 
mochten of kunnen gemeten'' 

Voorts staat het als een paal 
boven water dat deze som ook 
nooit meer zal terugbetaald wor
den, zelfs al beslist het parlement 
post factum dat deze vorm van 
steunverlening met wettelijk was 
Gegeven is gegeven 

Tot slot verdwijnt elke mystiek 
wanneer men weet dat het om 
bedrijven gaat die uitgerekend in 
het kiesarrondissement van Phi
lippe Maystadt gevestigd zijn De 
gewiekste ekonomiemimster 
heeft dus voor de zoveelste keer 
een met onaardig kado uit de 
brand gesleept voor zijn Waalse 
regio 'n Kado dat voor 60% be
taald wordt door de Vlamingen 

Het IS natuurlijk godgeklaagd 
Toch blijven wij met de vraag 
zitten waarom er in die Belgische 
regering met wat meer Vlaamse 
ministers zitten met hetzelfde lef 
als Maystadt (pvdd) 

-WF 

Van In: 
geestelijk 
vader 

TTB-dag 
Tijdens het komende weekein

de zullen de diverse diensten van 
het openbaar vervoer zich ander
maal langs hun beste en goed
koopste zijde tonen, ter gelegen
heid van de trein-tram-bus-dag 
(ttb) 

Het IS met overbodig er even
tjes aan te hennneren dat het 
voorstel tot het organiseren van 
zo'n ttb-dagen uitging van VU-
senator Guido Van In Dit durft 
men al eens vergeten, blijkbaar 
onder het goedkope mom dat er 
in de politiek geen copyright be
staat (net zomin als in de joerna-
listiek) Het was inderdaad Guido 
Van In die jaren geleden met dit 
idee op de proppen kwam en zelfs 
de uitbreiding tot een tweedaagse 
IS oorspronkelijk van hem afkom
stig 

Wel jammer is dat het biljet 
slechts voor een dag geldig is, 
wat de mogelijkheden op een 
echt weekeindje uit (met over
nachting) sterk vermindert deho-
telsektor zou daar nochtans goed 
bij varen Wat na het voorbije 
rotseizoen geen overdadig lukse 
zou betekenen 

Hopelijk IS de weermaker de 
tienduizenden ttb-ers gunstig ge
zind Misschien gaan op die ma
nier ook eindelijk de ogen open 
van verkeersminister De Croo, 
die het openbaar vervoer tijdens 
zijn ambtstermijn enkel onheil 
bracht 

KLAPGAT 
EEN KULTURELE ONTMOETING. 

Teken aan de wand 

De grafische kunsten zitten de Vlamingen In het 
bloed. Waar ook zij in de wereld terechtkwamen, 
steeds hebben zij naar pen, penseel, potlood of 
beitel gegrepen. Zij hebben wereldwijd schoolge-
maakt. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat het 
weekblad WIJ voor zijn kulturele ontmoeting 't 
Klapgat de deuren wijd openzet voor het Vlaamse 
beeldende talent. 

Angst 
Wie de jongste dagen binnen

liep in de volkse kroegen langs-
heen onze kust, zal net zoals wij 
de angst gevoeld hebben Even
als de beklemmende stilte bij elke 
nieuwsuitzending. 

VAN heinde en verre zul
len ZIJ naar Mechelen 
komen de schilders, 

de tekenaars, de etsers, de 
beeldhouwers om aan de be
zoekers van 't Klapgat hun 
kunsten te tonen. 

De redaktie van WIJ heet 
hen op zondag 29 november 
a s allen van harte welkom 
Dit weze meteen een hulde 
aan die duizenden Vlamingen 
die vertrouwd zijn met penseel 
en pen 't Klapgat biedt — 
zonder voorbehoud van stijl 
en kunnen — daartoe een 
kans aan de professionelen* 
de semi-profs, de amateurs, 
de zondagschilders, de pro-

beerders, de beginnelingen 
en de gevorderden 

En Vlaanderen is rijk aan 
hen, het telt 2 086 gekende 
kunstschilders, 546 gekende 
beeldhouwers en dan hebben 

WIJ het met over de honderden 
,,stil len" die in de besloten
heid van hun atelier hun best 
doen De bezoekers aan 't 
Klapgat waarborgen wi] een 
staal van deze rijkdom 

Om het zover te brengen 
rekent WIJ een beetje op uw 
medewerking. U kunt ons hel
pen door ons in kontakt te 
brengen met deze artiesten, 
verklap ons hun naam en 
adres en zij krijgen bij ons een 
eerlijke kans. 

Wat hebben wij te bieden? 
Gedurende die hele zondag 
kunnen zij hun beste werk aan 
Vlaanderen tonen in een door 
een verzekering beveiligde 
ruimte en misschien kunnen 
ZIJ zelfs een koper vinden voor 
hun werk 

Als zovele tekens aan de 
wand zal konterfeitend Vlaan
deren op 29 november a s te 
Mechelen ten toon gesteld 

orden 

Neemt u even kontakt op 
met. 't Klapgat, Redaktie WIJ, 
Barrikadenplem 12 te 1000 
Brussel (02/219 49 30) 

Zondag 29 november te Mechelen 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

,, Hoe zou het met onze jongens 
zijn •? Waar zouden ze nu al zit
ten ' Wanneer mogen ze terugke
ren ' " , zijn vragen die in de ogen 
van deze stamgasten te lezen 
staan Het zijn de echtgenotes, de 
moeders en de kinderen van de 
270 bemanningsleden van de 
Breydel, Bovesse en Zinnia Zij 
zoeken er steun bij elkaar Van 
een patriottische hoera-sfeer is 
helemaal niks te merken De be
richten over de steeds toenemen
de spanning in het Golfgebied, 
met dodelijke incidenten, zijn ove
rigens met van aard om veel ge-

Gabriëls: 
kom terug 

loof te hechten aan de platte-
geruststellende woordjes van de 
ministers 

Ook de vergelijking met de in
terventies ten tijde van de Shaba-
krisis, IS helemaal misplaatst 
Toen werden parachutisten inge
zet om hel leven van bedreigde 
landgenoten te redden Maar nu 
ziet geen zinnig mens in welke 
,,Belgische" belangen er te ver
dedigen vallen staat 

Ondanks de zeer nadrukkelijke 
oproep van VU-voorzitter Jaak 
Gabriels, weigert de regering 
(vooralsnog) het bevrijdende be
vel ,,Kom terug naar huis" te 
geven Ondertussen steekt de 
techniek de bevreesde gezinnen 
wel een handje toe, nu bekend 
raakte dat een van de drie sche
pen defekt raakte Als straks ook 
de tweede mijnenveger uitvalt, 
mogen onze jongens onverrich-
terzake, maar gezond en wel naar 
Vlaanderen terugkeren 

Bisschop 
Dinsdag schreef partijvoorzitter 

Jaak Gabriels een vlammende 
brief aan PW-boegbeeld en vice-
premier Guy Verhofstadt Aan
leiding was de reeks recente 
,,blauwe" benoemingen in de ma
gistratuur de zoon van Poma 
werd vrederechter, de dochter 
van Grootjans rechter eerste 
aanleg, de neef van Waltniel vre
derechter, de echtgenote van De 
Gucht en de neef van Pede alle
bei politierechter, de zuster van 
Dewael rechter bij de arbeids
rechtbank en Verhofstadts zusje 
werd substituut 

Nu IS het in dit land bijna tradi
tie geworden dat ,,partijgetrou
wen" her en der benoemd wor
den Dat nu echter ook de familia
le relatie als kwalifikatie wordt 
gehanteerd, tart elke verbeelding 
en roept inderdaad de herinne

ring op aan situaties uit vroegere 
eeuwen .,Toen werden zelfs de 
buitenechtelijke zonen met een 
mooi postje bedacht, desnoods 
kregen zij een bisschopszetel toe
gewezen", merkt Gabriels sma
lend op ,,Blijkbaar knoopt U al 
dus terug aan bij de adellijke 
traditie, waaruit uw partij stamt " 

De VU-voorzitter vraagt zich 
trouwens af hoe deze onzindelijke 
politiek m overeentstemming kan 
gebracht worden met de wellui
dende PVV-slogans over de ,,ont
vetting van de staat" In liberaal 
jargon betekent deze term steeds 
meer,,benoeming van horigen en 
familieleden" 

,,lk word kotsmisselijk van dit 
vieze gedoe", schrijft Gabriels 
Die Verhofstadt nadrukkelijk en 
konkreet vraagt of hij het VU-
wetsvoorstel ter depolitizering 
van de magistratuur en de ambte
narij wil ondertekenen, teneinde 
een einde te maken aan deze 
praktijken 

Verhofstadt 

benoemt 

familie 
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Wapenkommissie bezoekt 
Zeebrugge en konkludeert 

Kontrole 
is lachertje 

Vorige week stapte de wapenhandel-onderzoeks-
kommissie af in Zeebrugge. Daar stelden de leden 
met hun eigen ogen vast wat wij al geruime tijd be
weren. 

Vandaag, donderdag, gaat de kommissie op onder
zoek naar Zaventem. 

EN parlementaire onder-
zoekskommissie is op 
zich al een zeldzaam ge

beuren in dit land. 

Wanneer zo'n delegatie dan 
nog beslist zich te verplaatsen 
buiten de doffe geborgenheid van 
het Paleis der Natie, dan valt er 
duidelijk iets te gebeuren 

Gelood in fabriek 
Dit was ook merkbaar toen de 

gekozenen-des-volks even vóór 
elven in Zeebrugge arriveerden, 
ter hoogte van het riante gebouw 
van de Maatschappij voor Brugse 
Zeevaartinrichtingen (MBZ). De 
aanwezigheid van een grote 
schare joernalisten (tot en met de 
Duitse televisie) deed eventjes te
rugdenken aan toestanden na de 
ramp met de Herald of Free Enter
prise, nu ook al een half jaar ge
leden. 

Na een korte ontvangst stapten 

de negen aanwezige volksverte
genwoordigers (de PVV en de PS 
hadden hun spreekwoordelijke 
kat gestuurd) o.l.v. de met zee
manspet getooide kommissie-
voorzitter in het parlementaire au
tobusje. Op de voet gevolgd door 
de diensthoofden van de MBZ, de 
NMBS, de doeane, de dienst der 
springstoffen, het leger en de zee
vaartpolitie. En de perslui. 

Aan de eerste halte, het ran
geerstation van de spoorwegen, 
werd meteen geïllustreerd waar 
het schoentje eigenlijk knelde: de 
te verschepen ladingen worden In 
werkelijkheid nooit echt gekontro-
leerd. De kontainers worden im
mers volgestouwd, gesloten en 
van loodjes voorzien in en door 
het produktiebedrijf zelf. Wat na
tuurlijk de deur wagenwijd open
zet voor allerlei gefoefel. 

Ook de kontroleur van de dienst 
der springstoffen, die steeds op 
de kade is bij munitietransporten. 

,,U kunt zoveel foto's maken als U wil" zei kommissievoorzitter Bourgeois tot de joernalisten. „En liefst 
in kleur", voegde hij er lachend aan toe. 

Op andere ogenblikken is het Zeebrugse havengebied inderdaad verboden terrein voor al wie een te lange 
neus of lens heeft. Voor één keer kon men zelfs vrijelijk praten met dokwerkers; een unieke kans waarvan 
o m. kamerlid Nelly l\Aaes gretig gebruik maakte. (toto: G. Poupaert) 

zei dat men volledig betrouwde op 
de gegevens die door de produ
cent meegedeeld worden. „De 
echtheid daarvan", aldus nog 
deze ambtenaar, ,,wordt ons ge
garandeerd door een beëdigd 
kontroleur die bij de verzending 
aanwezig is." Zijn dienst had 
slechts eenmaal een frauduleus 
feit vastgesteld. 

General cargo 
De doeanekontroleur gaf toe 

dat de goederen heel zelden ge-

Te late les 
L EVEN in Afrika is leven in 

het duister, althans wat 
de Informatie betreft. Ni

ger wordt sinds een dozijn Ja
ren geregeerd door een mili
taire junta. Te barer ontlasting 
moet gezegd worden, dat zij 
bet probeert te doen met een 
mininmm aan diktatoriale maat
regelen. Buitenlandse kranten 
en tijdscbriften zijn vrij en on
gecensureerd te koop, ook 
wanneer zij scbrijven dat de Ni-
gerljnse president Kountcbé 
behoort tot de grootste fortui
nen van Afrika, met een flinke 
bankrekening In Zwitserland. 
Je kan je dus, wonende te Nia
mey, best een beeld vormen 
van wat er In de wereld ge
beurt. 

Naar wat er In het land zelve 
gebeurt, heb je doorgaans het 
raden. Radio, tv en het enig 
krantje dat het land rijk Is zijn 
regeringsondememingen. Aan 
binnenlandse berichtgeving 
wordt geen woord besteed. 
Tenzij men de ontelbare, door
gaans lange en saaie toespra
ken van de junta-leden voor be
richtgeving zou laten door
gaan. 

Deze zomer werd in Niamey 
een Nederlands gezin over
hoop geschoten: twee doden 
en een zwaargekwetste. Het 

waren mensen die uit Boerkina 
Faso kwamen, waar de vader 
als ontwikkelingshelper werkt. 
Met zijn gezin bezocht hij tij
dens de vakantie het aanpa
lende Niger. Hij wou overnach
ten op het kampeerterrein van 
Niamey, maar wist dat niet pre
cies liggen. Toen hij In de 
hoofdstad aan een politieman 
voorbijreed, stapte hij met een 
paar gezinsleden uit om de weg 
te vragen. Ze waren nog maar 
pas uit de auto, toen het al 
knalde, zonder enige som
matie. 

De Nederlanders wisten niet 
dat ze een ongeschreven Nlge-
rijnse wet hadden overtreden: 
men stopt niet, men mag niet 
stoppen, men zal nooit stoppen 
aan het palels van de presi

dent. Wat zij voor een politie
agent hadden versleten, was In 
werkelijkheid een militaire pa-
lelswachter. Die opdracht had, 
op alles te schieten wat in de 
buurt komt. 

Het Incident vond ruime 
weerklank In de Nederlandse 
media. De Europese pers 
maakte er gewag van. De Nige-
rljnse regering bood trouwens 
haar verontschuldigingen aan 
bij de Nederlandse ambas
sadeur. 

In Niamey zelf werd er echter 
geen woord over gerept. Het 
verhaal, samengeraapt uit brok
ken getuigenissen van toeval
lige toeschouwers, was weken
lang onderweg vooraleer het de 
ronde had gedaan van de Euro
pese Inwoners. Op een enkele 
uitzondering na bleek niemand 
van onze Nigerijnse kennissen 
er ook maar iets van af te 
weten. 

„Wat zou je willen", zegde 
een Nigerijnse vriend, „we zijn 
dertig jaar onafhankelijk. Vóór 
die tijd verdwenen er om de ha
verklap mensen en werd er 
méér geschoten dan nu. We 
wisten het toen niet. Dat we het 
vandaag niet weten komt onder
meer, omdat niemand zich toen 
de moeite heeft gegeven om 
ons te leren wat demokratle is". 

kontroleerd worden en dat het 
toezicht bijgevolg beperkt blijft tot 
een louter papieren verifikatie. De 
kans dat men op die manier wa
pensmokkel kan ontdekken is 
zelfs zeer klein, aangezien dit 
soort goederen onder de alge
mene en vage noemer van „gene
ral cargo" wordt ingeschreven 

Opvallend was ook de bewenng 
van een kraanman dat er nooit 
enig kontakt bestond tussen de 
dokwerkers enerzijds en het per
soneel aan boord anderzijds. En
kele minuten daarvoor had de 
springstoffen-bemabte nochtans 
verklaard dat men altijd aan boord 
ging om te toestand van het schip 
en het laadplan te bekijken .. 

Tijdens de afsluitende briefing, 
spande de MBZ-direkteur-
generaal zich in om te benadruk
ken hoe verveeld het haven
bestuur wel zit met die hele muni-
tietrafiek. „Wij stellen ons terzake 
geen vragen en betuigen slechts 
intellektuele interesse." Hij 
maakte van de gelegenheid ge
bruik om uit te halen naar de 
Deense scheepsliedenvakbond: 
,,Een hele reeks van de door hen 
geciteerde schepen hebben nooit 
Zeebrugge aangedaan." Waarop 
voorzitter Bourgeois hem vroeg 
zijn lijstje te bezorgen. 

De waterschout van zijn kant er
kende dat schepen eenmaal op 
zee nogal eens durven verande
ren van bestemming en desnoods 
zelfs van benaming. 

Betere koördinatie 
Konklusies? Er moet toezicht 

komen bij en op het verpakken 
van goederen, de rol van de 
ekspediteur of verzender is bie-
zonder belangrijk en tussen de 
vele betrokken diensten dient een 
betere koördinatie tot stand ge
bracht te worden. Dit laatste als 
gevolg van een pertinente opmer
king van UL/-kamerlid Nelly Maes, 
die had vastgesteld dat de ene 
dienst met dezelfde dokumenten 
voorgelegd krijgt als de andere 
dienst. 

Waarna de parlementsleden en 
officiëlen ter plaatse een koude 
schotel tot zich namen. De gilde 

der joernalisten werd door de 
MBZ verzocht de maaltijd te ge
bruiken in één van de betere 
stranddijk-restaurants die de ha
venstad rijk is. Met zicht op de 
open zee... 

Vandaag wordt de vrachtafde
ling van Zaventem aan een onder
zoek onderworpen. 

(pvdd) 

I Utikeroever 
I" Ons artikel van vorige week 
lover het gefoefel op de Ant-
f werpse Linkeroever met „mu-
l'seumwapens" — dfe m werke-
||ijkheid nog immer bruikbare 
<-• oorlogswapens bleken te zijn 

— heeft de poppen aar? het 
I dansen gezet. 

£ Het persagentschap Belga 
fbracht hiervan een uttvoenge 
|.«amenvaHir»g< dïe werd over-
f-genomen door de SBT-radto-
f en televisie. Het Volk en Oe 
f Morgen. Oe W-voiksvertegen-

woordigers NeBy Baa«s en 
Hugo Coveliers bereiden 
daaromtretït een reeks parle
mentaire vragen voor 

f Om en rond de Antwerpse 
haven eri in de betrokken mi-
nisteriête kabinetten heeft 

tonze onthulling „natuurlijk" 
feezorgd voor een heksen-
pacht: men is er koortsaciitig 
C'op zoek naar de mogettjke lek

ken. Gazet van Antwerpen be-
richtte dinsdag dat het gerech
telijk onderzoek niet was stop-

maar overgemaakt 
lïverd aan de gerechtelijke 
i-diensten van het Waalse Neuf-
l̂ chateau (Waar het stilletjes 
i|0öasseerd zal worden, n& 
^m nieuwe ministeriele tus
senkomst.. ?) 

Bi| hef ter perse gaan tsleven 
de redaktielokafen van dit 
weekblad (voorlopig?) nog 
gespaard van een bezoek door 

^de staatsveiligheid 

houden ü alvast op de 
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SERV-advies over het Vlaams begrotingsbeleid 

Vlaamse regering zonder middelen 
Volgens het dekreet van 27 juni 1985 dient de 

Sociaal-EI<onomisclie Raad van Vlaanderen (SERV) 
jaarlijl<s een gemotiveerd advies uit te brengen over 
het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 
Op 10 september 1987 verscheen dit advies met een 
grondige technische analyse en een detailleerde ra
ming van de middelen voor de periode 1988-1990. 

HIERUIT volgen vaststellin
gen en aanbevelingen die 
in grote nnate de stelling 

bevestigen van gewezen gemeen-
schiapsminister Hugo Schiltz, na
melijk dat de Vlaamse regering bij 
ongewijzigde omstandiglieden af
stevent op een belangrijl< begro
tingstekort. 

Bevestiging 
BIJ de goedkeuring van de wet 

op de staatsliervorming in 1980 
werd steeds voorgehouden dat 
alle bevoegdheden die deze wet 
uitdrukkelijk aan de nieuwe instel
lingen had voorbehouden ook 
daadwerkelijk door de nationale 
regering zou worden overgedra
gen. Tevens zou de dmamiek die 
in de wet besloten lag op het vlak 
van de middelenvoorziening 
(ristornering) leiden tot het terug
dringen van het aandeel van de 
dotaties m de globale middelen 
van de nieuwe instellingen. Noch 
de bevoegdheidsoverdrachten, 
noch de middelenvoorziening van 
Gewesten en Gemeenschappen 
verliepen volgens de verwachtin
gen. Van bij de start zijn de moge
lijkheden voor het Vlaams begro
tingsbeleid te beperkt geweest 
vooral omdat deze begroting be
zwaard werd door lasten uit het 
verleden waaraan de nationale re
gering slechts geleidelijk en in be
perkte mate een oplossing heeft 
gegeven. Deze stelling werd door 
ons sinds 1982 voorgehouden en 
wordt nu door de SERV bevestigd. 

De ontoereikendheid van de 
middelen van de Vlaamse Ge
meenschap wordt in het SERV-
dokument geïllustreerd door vol
gende vaststellingen: 

• Tussen 1982 en 1987 zijn de 
uitgaven toegenomen met 42 % 
terwijl het niveau aan nieuwe ver
bintenissen die jaarlijks kunnen 
worden aangegaan slechts met 
22,6 % steeg. Deze nieuwe ver
bintenissen zijn de uitdrukking van 
het beleid dat effektief kan ge
voerd worden. 

* Het investenngsprogramma 
werd sterk beperkt. In lopende prij
zen is het vrigegeven met mm één 
viere afgenomen tussen 1982 en 
1987. Reèel bedraagt het investe
ringsprogramma nog slechts 60 % 
van het programma 1982 zoals uit 
onderstaande tabel blijkt 

• De budgettaire beperkingen 
hebben globaal het zwaarst door
gewogen op de materies die tot de 
gewestelijke bevoegdheden beho
ren waardoor een belangrijke ver
schuiving van middelen is opgetre
den van gewestelijke naar ge
meenschapsbevoegdheden. 

Voor de Vlaamse Gemeen
schap is dit een zware handikap 
omdat het toegepast financie
ringsmechanisme (dotaties) geen 
perspektief biedt om een ombui-
ting door te voeren. Een korrekte 
toepassing van het ristornostelsel 
zou de noodzakelijke budgettaire 
reuimte wel kunnen bieden. 

Toekomst 
drastisch! 

De SERV beperkt zich niet tot 
een analyse maar maakt ook een 
prognose van de toekomstige be-
grotingsevolutie. Hieruit blijkt dat 
zonder fundamentele wijziging van 
het bestaande financieringsstelsel 
en zonder bijkomende overheve
ling van bevoegdheden en over
eenstemmende nstorno's een be
grotingstekort zal ontstaan dat bij 
ongewijzigd beleid oploopt tot 13,5 
miljard in 1990. De evolutie van in
komsten en uitgaven tot 1990 
wordt weergegeven m onder
staande tabel. 

Deze begrotingstekorten zullen 
tevens leiden tot een overschrij-

Zelfs indien een aantal funda
mentele ingrepen achterwege blij
ven zoals bv. de afbouw van de 
prefinanciering voor de huis
vestingspremies en de bespann-
gen naar de toekomst worden ver
schoven dan zal toch het niveau 
van de machtigingen moeten da
len. In 1988 zal men de besparin
gen wellicht kunnen beperkten tot 

houdbaar is voorde Vlaamse Ge
meenschap en dringt er op aan 
een korrekte en volledige invoe
ring van de wetten op de Staats
hervorming waardoor de Vlaamse 
Gemeenschap in staat wordt 
gesteld een oplossing te vinden 
voor de kwantitatieve en kwalita
tieve ontoereikbaarheid van haar 
middelen. 

er behoeften ramingen en -
programma's komen teneinde de 
prioriteiten in de diverse sektoren 
te bepalen. 

Tenslotte dringt de SERV aan 
op een grotere doorzichtigheid van 
de begroting hetgeen ondermeer 
een afbouw van budgettaire fond
sen inpliceert 

Terwijl de Vlaamse regering met een tekort aan financiële middelen kampt ziet de Waalse minister Maystadt 
(PSC) er geen graten in nationale gelden naar Waalse bedrijven door te sassen. Ondanks de bemerkingen 
van het Rekenhof werd de kado van 82,6 miljoen reeds uitbetaald! (toto M. Ceis) 

+ 2,5 miljard maar in 1989 zullen 
drastische besparingen van 5 mil
jard en meer noodzakelijk worden 
naargelang de verschuiving van 

Prognose van de uitgaven en de middelen van 
Gemeenschap 1987-1990 in 

1987 
1988 
1989 
1990 

Uitgaven 

92.235,4 
96.722,5 

102 541,5 
106.831.3 

miljoen F. 

Middelen 

90.464 
91.523,2 
92.360,3 
93.327,8 

de Vlaamse 

Tekort 

- 1.771,4 
- 5.199,3 
- 10.181,2 
- 13.503,5 

ding van de toegelaten debet-
positie op de thesaurierekening 
van de Vlaamse Gemeenschap 
wat de Staat toelaat een inhouding 
op de middelen door te voeren. 

Indien de Vlaamse Regering en 
de Vlaamse Raad begrotingen wil
len indienen met een ,,onaan
vaardbaar tekort" dan betekent dit 
ongetwijfeld een verdergaande af
bouw van de beleidsmogelijk-
heden 

Aandeel investeringsprogramma in het 
tigingen in miljoen F. 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Investerings
programma 

milj. 
31.977,5 
27.400,-
23.452,2 
21.922,8 
21.698,4 
23.643,5 

geheel van de mach-

% aandeel 
machtigingen 

40,58 
35,26 
28,92 
25,43 
24,98 
24,47 

de financiële lasten naar de toe
komst. De SERV besluit dat het 
begrotingsbeleid hierdoor voor 
een dilemma wordt geplaatst' 

* ofwel probeert men de inspan
ningen m sektoren als ekonomi-
sche expansie, huisvesting en in
vesteringen te behouden op het 
peil van 1987 door drastisch in te 
leveren op andere sektoren Maar 
een groot deel van de kredieten m 
deze sektoren zijn weddetoelagen 
zodat inkrimping van middelen 
een negatief tewerkstellingseffekt 
krijgt 

• ofwel beperkt men deze inleve
ringen met als gevolg een verdere 
afbouw van de investeringsuit
gaven 

Aanbevelingen 
De SERV wijst er op dat het 

gangbare financieringsstelsel on-

De SERV IS van oordeel dat 
deze aanbeveling al haar andere 
voorstellen ver overschrijdt en stelt 
verder dat het begrotingsbeleid 
van de Vlaamse Gemeenschap 
moet gebaseerd zijn op meerja
renplanning. Hierbij moet een fun
damentele diskussie gehouden 
worden over belangrijke proble
men als prefinanciering, herschik
king van de schulden uit de huis-
vestingssektor en het aanvaard
baar niveau van eventuele begro
tingstekorten. Daarnaast moeten 

Het standpunt van de SERV 
bevestigt de stellingen die de 
Volksunie nu reeds vijf jaar ver
dedigt, hetgeen ons enkel kan 
verheugen. Wij hopen dat alle 
Vlaamse partijen en drukkings-
groepen die in de SERV dit 
standpunt hebben ingenomen 
ook konsekwent diezelfde 
standpunten zullen verdedigen 
in het parlement en tijdens elk 
overleg met de nationale re
gering. 

André Geens 

Lono. 
z o EENVOUDIG. 

JE ENKEL REIS 
NAAR HET PARADIJS. 
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Het ziekenfondsschandaal: 

Recht op 
een grondig onderzoek 

Op 7 september jongstleden bracht,, De Standaard" het schandaaldossier be
treffende het beheer en de werking van de ziekenfondsen aan het licht. In feite 
evenwel bevestigde het slechts — maar dan zwart op wit — de praktijken waar
van de ziekenfondsen reeds jaren werden verdacht. De vrees dat de financiële 
manipulaties uiteindelijk toch aan de oppervlakte zouden komen, zat er binnen 
de ziekenfondsmilieus diep in. 

Er kan gerust gesteld dat het ziekenfondsenbeheer een der grootste, zoniet 
het grootste financieel schandaal is van de Belgische na-oorlogse geschiedenis. 
Het gaat inderdaad om veel maar dan de paar miljarden frank waarover nu wordt 
gesproken. 

D E minister van Sociaal Be
leid, de CVP'er De-
haene, weet dit alles 

zeer goed 

Vorige week, op 24 september, 
vond in de Kamerkommissie voor 
Tewerkstelling en Sociaal Beleid 
een gedachtenwisseling plaats 
over de situatie in de verschil
lende ziekenfondsen In zijn inlei
dende tussenkomst poogde de 
minister zich te ontdoen van al te 
venijnige en intrigerende vragen. 
Een behendig politiek betoog, 
maar al te doorzichtig 

„Sereen" 
in de doofpot 

Zo kan inderdaad met de mi
nister ingestemd worden, dat he 
nogal evident is dat het gerechte
lijk onderzoek tot met de beslis
sing van buiten vervolgingstelling 
of verwijzing naar de rechtbank, 
geheim is Zelfs een minister kan 
m principe met tussenkomen, te
meer daar hij geen partij is m het 
geding 

Maar met een dergelijke ver-
klanng zegt de minister mets 
nieuws en voegt hij geen enkel 
element aan het dossier toe Het 
enige waar het hem om te doen 
was, IS zich onttrekken aan vra
gen over de werking en het be
heer van het RIZIV, de landsbon
den, verbonden en federaties 

Het gerechtelijk onderzoek be
let echter met dat het Parlement 
zijn taak van kontrole over instel
lingen en financiën kan en moet 
uitoefenen Vandaar het wets
voorstel van fraktievoorzitter 
Hugo Coveliers om een Ge
mengde Parlementaire Onder-
zoekskommissie op te nchten 
Deze kommissie zou moeten toe
gang krijgen tot alle dossiers en 
boekhoudingen binnen de verze
keringsstelsels zoals door de vijf 
landsbonden georganiseerd 

Maar de vrees voor een uitge
breid en diepgaand onderzoek, 
met alle mogelijke schandalen 
vandien, is groot En dit bij alle 
politieke frakties Eensgezind en 
,,sereen" trachten ze het dossier 
naar de klassieke doofpot te ver
wijzen 

Onze eis tot oprichting van een 
Onderzoekskommissie werd dan 
ook door geen enkele partij 
gesteund, ook met vanuit de so
cialistische oppositie Allen heb
ben ze er blijkbaar belang bij, dat 
dit stinkend potje netjes afgedekt 
blijft 

De zuilgebonden pers trad dit 
in perfekte koeliestijl bij Aldus 
konden we lezen ,, dat m de 
sereniteit van de commissiever
gadering de diskussie rond de 
mutualiteiten uit de sfeer van de 
verhitte diskussies en onterechte 
verdachtmakingen is opgetild" 

Kamerlid F Van Steenkiste en de 
VU staan moederziel alleen met 
hun eis tot opnchting van een 
Gemengde Parlementaire On-
dezoekskommissie ,, Sereen 
eensgezind willen de drie traditio
nele partijen het stinkend potje 
van de ziekenfondsen gedekt 
houden (foto wu) 

Drie fasen, 
geen debat 

Minister van Sociale Zaken Jean-
Luc Dehaene (CVP), daarbij ge
holpen door een bepaalde zuilge
bonden pers, wil dat in de sere
niteit van de kommissievergade
ring de diskussie rond de zieken
fondsen uit de sfeer van de ver
hitte diskussies en onterechte 
verdachtmakingen wordt ge
haald Met andere woorden se
reen in de doofpot 

Bondig samengevat voorziet 
de minister drie fasen op wetge
vend vlak vooreerst een aantal 
bepalingen inzake boekhouding 
en interne kontrole, nadien drie 
wetsontwerpen betreffende het 
statuut van de mutualiteit, de ad
ministratieve en medische kon
trole en de orde van de genees
heren, en tot slot de herwaarde
ring van het pnncipe van de fi
nanciële verantwoordelijkheid 
van de mutualiteiten ,,Dit laatste 
principe staat", aldus Dehaene, 
,,sedert 1965 in de RlZIV-wet in
geschreven maar heeft de facto 
nooit toepassing gevonden " 

Het wetsontwerp dat de mi
nister binnen de kortste keren 
gestemd wil zien, is ronduit lach
wekkend Ruim 75 jaar na de 
oprichting van de vijf landsbon
den wil hij de ziekenfondsen bij 
wet verplichten de meest elemen
taire boekhouding bij te houden 
Een hele prestatie Letterlijk ci
teren we uit zijn tussenkomst 
,,Elke verzekenngsinstelling is 
verplicht op elk niveau een boek
houding te voeren volgens de ge
bruikelijke regels van dubbel 
boekhouden De boekhoudkun
dige dokumenten zullen een refe
rentie moeten bevatten die ver
wijst naar het gedagtekende ver
antwoordingsstuk dat gedurende 
een bepaalde termijn voor kon
trole moet worden bijgehouden 
Derhalve zullen de geboekte be
dragen perfekt kunnen worden 
gekontroleerd met de overeen
komstige verantwoordingsstuk
ken " 

Kan het lachwekkender^ Is dit 

„Zelfs kritische politici laten zich vangen aan de nieuwe 
aangekondigde wetgeving en stellen zich daarbij zelfs vra
gen naar het nut van een voortzetting van de gerechtelilke 
procedure. Er wordt zelfs overwogen een feiteli}ke am-
nestieklausule in de nieuwe ziekenfondswetgeving in te 
imiwen. Het zou pijnlijk zijn voor het rechtsgevoel. Het ver
trouwen van de burger zou eens te meer geschokt worden.'' 

(Uam Ruys, In „Oe Standaard" van 26 september 1987) 

met het duidelijkste bewijs van 
het feit dat de huidige boekhou
dingen van de ziekenfondsen on
volledig en alleszins onkontro-
leerbaar zijn'? Met een dergelijk 
oppervlakkig en evident wetsont
werp zal nooit het beoogde doel 
worden bereikt gezondmaking 
van het ziekenfondsstelsel 

Uiteindelijk houdt het fa-
senstelsel van de minister in, dat 
stilzwijgend voorbij wordt gegaan 
aan het fundamentele debat over 
bestaan, doel en funktie van de 
mutualiteiten Het is nochtans 

nieuw aangekondigde wetgeving 
en zich daarbij zelfs vragen stel
len naar het nut van een voortzet
ting van de gerechtelijke proce
dure Er wordt zelfs overwogen 
een feitelijke amnestie-klausule 
in de nieuwe ziekenfondswetge
ving in te bouwen Het zou pijnlijk 
zijn voor het rechtsgevoel Het 
vertrouwen van de burger zou 
eens te meer geschokt wor
den " 

Federalisering: 
nu niet en nooit 

Over de federalisering is De
haene erg bondig nu met en 
nooit Hierbij beroept hij zich op 
de filosofie dat solidariteit op het 
vlak van ziekte en invaliditeit een 
interpersonen-solidariteit is, en 
geen gemeenschapssolidariteit 
Wat een zoveelse unitaire be
vestiging IS van het eenrichtings
verkeer van Vlaanderen naar 
Wallonië Welnu, inzake solidari
teit heeft Vlaanderen geen lessen 
te ontvangen Overigens, wie on
rechtmatig aan zijn solidaire part-

Waar blijven in deze miljardendiskussie de belangen i."i de z/e-^c'i ' 
Willen de grote ziekenfondsen daar eens over nadenken ' 

(foto Zafar) 

vanuit een dergelijke brede ge
dachtenwisseling dat een kohe-
rente en sluitende wetgeving 
moet geboren worden 

Geschokt 
vertrouwen 

Het hoeft met veel verbeelding, 
om de bedoeling te begrijpen van 
,,de grote en serene eensgezind
heid van de drie nationale par
tijen ten aanzien van het door de 
minister voorgestelde fasenplan 
De fraudes en onregelmatighe
den worden beschouwd als feiten 
van een ver verleden, waarvoor 
de verantwoordelijkheden moei
lijk af te bakenen zijn Voor zover 
dit laatste al opportuun zou zijn 

Slechts de VU protesteerde te
gen deze gang van zaken In ,,De 
Standaard" van 26 september 
merkte Many Ruys dan ook te
recht op ,,dat zelfs kritische poli
tici zich laten vangen aan de 

ner teveel ontneemt is in wezen 
desolidair' 

Voor de VU moet het naar een 
volledig gefederaliseerde, ont-
zuilde en gedepolitiseerde ziekte-
verzekenng Enkel dergelijke 
grondige aanpak van de ziekte
verzekering kan waarborgen dat 
overheidsgelden met langer wor
den misbruikt Alle andere ge
deeltelijke hervormingen of kon-
trolemaatregelen kunnen op ter
mijn nooit tot dit resultaat leiden 

De bevolking, tot slot, heeft 
recht op een volledige en gron
dige informatie over de misbrui
ken binnen de ziekenfondsen De 
VU houdt dan ook vast aan de 
eis, onmiddellijk een Gemengde 
Parlementaire Onderzoekskom
missie op te richten 

Franz Van Steenkiste, 
kamerlid 
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Senator Daan Vervaet dient wetsvoorstel in 

Geen voorkeursbehandeling bij de posterijen 
Dhr. JefMertens, eerste schepen (VU) van het Pa-

jottenlandse Pepingen en postman in het l<antoor 
Brussel-X verdedigt sinds jaar en dag de belangen 
van de postbeambten, los van de kleurvakbonden. 

Een tijdje geleden bracht hij onze VU-senator 
Daan Vervaet op de hoogte van een wantoestand die 
reeds ettelijke jaren aansleept. 

DAAN VERVAET ging deze 
zaak uitdiepen, dit leidde 
tot een „Voorstel van wet 

tot wijziging van de bij artikel 8 
van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioe
nen gevoegde tabel". 

Twee andere VU-senatoren, 
Jef Valkeniers en Paul Van 
Grembergen, ondertekenden dit 
wetsvoorstel mee. 

WIJ: Een nogal omslachtige 
titel, kan u dit iets verduide
lijken? 

D. Vervaet: ,,Door het Konink
lijk Besluit nr. 521 van maart 
1987 kunnen bij de Regie der 
Posterijen benoemde perso
neelsleden, die dertig jaar dienst 
tellen en de leeftijd van 55 jaar 
hebben bereikt, een aanvraag 
doen tot terbeschikkingstelling 
voor persoonlijke aangelegenhe
den, een soort van pre-pensioen 
Bij de berekening van het wacht
geld stelt men echter vast dat de 
personeelsleden van de X-
kantoren (de grote verdeelcentra) 
tegenover deze van de uitrei-
kingskantoren (de gewone post
kantoren) gediskrimineerd wor
den. Dus nog voor ze met pen
sioen gaan is de ambtenaar van 
een X-kantoor tekort gedaan." 

(Scheef)gegroeid 
WIJ: Benadeeld op grond van 

wie of wat? 
J. Mertens: ,,De diensten die 

bv. door een eerste postman in 
een uitreikingskantoor worden 
gepresteerd, worden als aktieve 
diensten beschouwd op grond 
van een tabel (die bij de wet van 
21 juli 1844 op de burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen is ge
voegd) en op de gelijkstellingslijst 
die door de Administratie der 
Posterijen werd opgesteld. Iden
tiek hetzelfde werk, door een ge
lijkaardige beambte gepresteerd 
in een X-kantoor wordt niet als 
zodanig erkend." 

WIJ: Dit heeft financiële ge
volgen voor de postbeambte? 

J. IMertens: ,,Enkel de presta
ties van het personeel van de uit
reikingskantoren worden tot be
loop van 1/50ste in aanmerking 
genomen voor de berekening van 
het pensioen. Hetzelfde werk ge
leverd in de X-kantoren wordt als 
minderwaardig beschouwd daar 
het slechts voor 1/60ste per jaar 
in aanmerking komt. Het gaat 
hier toch om een paar duizenden 
franken per maand!" 

WIJ: Wensen de X-mensen 
dan dat de pensioenen van de 
uitreikingskantoren naar bene
den worden gehaald? 

J. IVIertens: „Neen, juist om
gekeerd, wij willen onze pensioe
nen gelijkgeschakeld zien met 
die van onze kollega 's van de uit-
reikingskantoren, om de anderen 
schade te beroki<enen is het ons 
geenszins te doen." 

WIJ: Hoeveel mensen zijn er 
eigenlijk slachtoffer van deze 
situatie? 

J. IVIertens: ,,Verscheidene 
honderden." 

WIJ: Hoe komt het dat men 
dit nu pas ziet? 

D. Vervaet: „Bij de wet op de 
pensioenen van 1844 was, zoals 
we daarnet reeds zegden, een ta
bel gevoegd. Die tabel zegt ons 
welke groepen of personen recht 
hebben op een pensioen. Het 
personeel van de Regie der 
Posterijen kwam hiervoor zonder 
onderscheid in aanmerking. Na
derhand, door het uitbreiden van 
de postdiensten ontstonden de X-
kantoren, en daardoor ook een 
nieuwe kategorie van beambten. 
BIJ de laatste herziening van de 
gelijkstellingslijst heeft men wil
lens, onwillens de mensen van 

Daan Vervaet (links) en Jef t\/lertens (rechts) op de barnkaden voor het 
personeel van de X-kantoren (Foto Ronald SZOMMER) 

de X-kantoren erbuiten gelaten." 
WIJ: Waar zijn in dit verhaal 

de grote vakbonden gebleven? 
D. Vervaet: ,,De syndikaten 

kunnen hier eigenlijk weinig aan 

doen omdat de zaak wettelijk op
gelost moet worden Ze zouden 
wel druk kunnen uitoefenen op 
de politiekers." 

J. Mertens: ,,De vakbonden 

geven wel toe dat er een 
mistoestand heerst, maar ze zijn 
toch weinig ondernemend wat dit 
geval betreft. Ik ben blij als Volks-
unieman in de bres te kunnen sprin
gen voor het postpersoneel, daar 
waar ze door de syndikaten aan hun 
lot worden overgelaten. Zo zie ja 
maarr dat wij niet het enggeestige 
taaipartijtje zijn waarvoor men ons 
zo graag verslift, maar ook oog hebben 
voor sociale problemen!" 

Wetsvoorstel 
WU: Wat houdt het wetsvoorstel 

nu precies in? 

D. Vervaet:,,Het belangrijkste 
IS dat die tabel (toegevoegd bij de 
wet van 1844) wordt aangepast: de 
kategone .Ambtenaren en tieidenden 
van de X-kantoren" moet hier in
gelast worden Enkel op die wijze 
kunnen de postbeambten van de 
X-kantoren zeker zijn van dezelfde 
behandeling als hun kollega 's uit 
de uitreikingskantoren." 

J. Mertens: ,,l\Aagikerooknog 
even op vijzen dat ook de X-kantoren 
in Wallonië er wel zouden bij va
ren als dit erdoor komt! Daan Vervaet 
maakt dus een goede kans dat zijn 
wetsvoorstel dooreen ruime meer
derheid, over de taalgrens heen, 
zal goedgekeurd worden " 

(TS) 

Een nationalistische vrouweninternationale in de maak? 

„Visies op een nieuw Europa" 
Op 4, 5 en 6 september organiseerde de vrouwen

afdeling van de Plaid Cymru (de nationalistische par
tij van Wales) een vrouwenontmoeting in Cardiff, de 
hoofdstad van Wales. 

Het officiële tema luidde ,, Visions of a new Eu
rope" of opvattingen over of omtrent een nieuw 
Europa. 

Er zou voornamelijk over vrede op ons oude konti
nent gediskussieerd worden. 

OM kontakt te krijgen met 
nationalistische vrouwen 
buiten Vlaanderen, be

sloot de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen in de persoon 
van mevrouw Huguette De 
Bleecker-Ingelaere, dit kongres 
bij te wonen. 

Jong en leerrijk 
Zij werd aan het station van 

Cardiff opgewacht door Sara Da-
vies, een nog erg jonge dame. 
Tussen de twintig en de dertig, 
zoals de meeste van de op deze 
driedaagse aanwezige vrouwen. 
Wat bewijst — zo konkludeert de 
FVV-afgevaardigde — dat het na
tionalisme in verschillende Euro
pese gewesten een erg jonge be
weging is. Hier het relaas van 
een leerrijke ontmoeting. 

De zogenaamde buitenlandse 
delegaties werden verondersteld 
een ,,statement" af te leggeo. 
Elke nationaliteit benaderde het 
gegeven (ontwapening, vredes-
akties, kernbewapening, wapen
handel) op een zeer realistische 
wijze Voor Vlaanderen verklaar

den wij dat nationalisme en vre-
desgedachte wel degelijk met el
kaar verbonden zijn, vermits de 
politieke Vlaamse Beweging met 
haar verlangen naar zelfbestuur 
in de IJzervrlakte tijdens de 
eerste wereldoorlog werd gebo
ren. De IJzertoren met ,,Nooit 
meer Oorlog!" in vier talen herin
nert aan de tragedie die aanlei
ding gaf tot onze heropstanding. 
De toehoorders waren wel ver
baasd toen wij vertelden dat dit 
vredesmonument na de tweede 
wereldoorlog werd opgeblazen. 

Als kern van ons betoog haal
den wij aan dat er geen vrede op 
de wereld kan komen zonder zelf
beschikkingsrecht voor de kleine 
volkeren Allekonfliktendie nade 
tweede wereldoorlog losbarstten, 
hadden te maken met het ontken
nen van het recht op vrijheid van 
kleine naties. 

Met kennis... 
Ondertussen werd wel heel wat 

over de plaats van de vrouw in de 
nationalistische bewegingen 
gesproken. Tot onze verbazing 

stelden wij vast dat de FVV de 
enige daar aanwezige nationa
listische vrouwenbeweging bui
ten partijverband was. In geen 
van de onderscheiden naties 
(Wales, Schotland, Ierland, Bre-
tagne en Friesland) bestond zo'n 
vereniging, alle vrouwen vorm
den binnen een nationalistische 
partij een vrouwemenkomitee. 
Voor Ierland was het zo dat de 
aanwezigen op eigen houtje wa
ren gekomen, omdat wel enige 
angst voor de Ierse nationalisti
sche beweging bestaat (het vere-
neenzelvigd worden met de IRA, 
bv.). 

Isobei Lindsay, die de Scot-
tisch National Party vertegen
woordigde, gaf met alleen tijdens 
haar uiteenzetting voor het kon
gres blijk van heel wat deskun
digheid omtrent bewapenings
vraagstukken, maar betreurde m 
gesprekken ook dat de SNP met 
nauwer bij de andere nationalisti
sche partijen is aangesloten. (De 
SNP is wel aangesloten bij de 
EVA, maar maakt geen deel uit 
van de Regenboogfraktie in het 
EP). 

Informele gesprekken leerden 
ons dat de wens van heel wat 
vrouwen naar nauwer kontakt 
over de grenzen met gelijksge-
zinden bestaat. Ervaringen wer
den uitgewisseld en tot onze ver
bazing lijken rol en plaats van de 
vrouw m nationalistische bewe
gingen overal erg gelijkend te 
zijn. 

Ondanks het feit dat vrouwen 
uit Zuid- en Oost-Europa met 
aanwezig waren, was de ontmoe
ting als eerste kontaktname wel 
geslaagd 

Geslaagd was ook de laatste 
avond die we in Caerdydd (Car
diff) meemaakten. Het muzikale 
talent van de Kelten openbaarde 
zich in de haast religieuze mu
ziek van een harpiste, die door al
len ademloos werd beluisterd. 
Een zangeres bracht volksmu
ziek (in Welsh), een andere 
bracht eveneens in Welsh ironi
sche luisterliedjes over de situa
tie van de vrouw. 

Mannen verboden? 
Ierse vrouwen brachten balladen. 

We konden ervaren dat kuituur be
leven ook ,,zingen" betekent en we 
bedachten dat we bij ons bezig zijn 
een deel van onze kernbeschaving 
te verliezen. Hoeveel jonge men
sen kunnen hier nog eigen liede
ren zingen? 

Op dit kongres hadden de vrouwen 
de mannen uitdrukkelijk uitgeslo
ten. In de Welshe pers werd vooral 
daarover op licht-iromsche toon ge
schreven. Wel had de voorzitter van 
de ,,Plaid" (wat partij wil zeggen) 
een boodschap voor de deel
neemsters laten voorlezen. We zijn 
met onze Vlaamse vrouwen op dit 
vlak wel altijd verdraagzamer ge
weest, maar misschien moeten onze 
zusters in dit land aan de Ierse zee 
nog enkele stappen in een bepaalde 
evolutie afleggen 

We namen ontroerd afscheid van 
elkaar. Enkele dagen volstonden 
om vriendschapsbanden te sme
den. Al IS de afstand ver, aardrijks
kundig bekeken, toch blijven de 
geesten samen en die zijn dan zo 
sterk om alle afstanden te over
bruggen 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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Zaterdag 3 okt. 
_ BRT 1 - 14 30 
Steek-er-wat-van-op-show, 
praatsfiow 
Z BT 1 - 16 00 
Een dame verdwijnt, film 
Z BRT 1 - 18 10 
Speel op sport, jeugdprogr 
" BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen, 
Z BRT 1 - 20 30 
Stark: spiegelbeeld, film 
Z BRT 1 - 22 05 
Terloops, een aparte kijk op de 
wereld 
~ BRT 1 - 23 05 
De vereffenaar, 3-delige serie 
" BRT2 - 20 00 
E.K. Volleybal vrouwen 
Z Ned 1 - 15 00 
De Carsons, serie 
" Ned 1 - 16 05 
De gummiberen, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 16 30 
Ho, wacht es!, Russische tekenfilms 
Z Ned 1 - 16 40 
Kids, jeugdserie 
Z Ned 1 - 18 20 
Op zoek naar muziek, muziek uit Ne
derlandse regio's 
Z Ned 1 - 18 35 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 00 
The Cosby show, serie 
Z Ned 1 - 19 25 
Mijn idee, sene 
Z Ned 1 - 22 57 
St. Elsewhere, serie 
Z Ned 2 - 20 35 
De gekkin van de gracht, one-man-
show van Jasperina de Jong 
Z Ned 2 - 23 15 
Heimat, serie 

Zondag 4 okt. 
Z BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
Z BRT 1 - 14 50 
Booker, jeugdfilm 
Z BRT 1 - 16 35 
Wij, heren van Zichem, serie 
Z BRT 1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, toeristiscfie 
kwis 
Z BRT 1 - 20 05 
Sportweekend 
^ BRT 1 - 20 40 
Het pleintje, serie 
" BRT 1 - 21 25 
De parabel van de Japanse steen
houwer naar Multatuli 
" BRT 1 - 21 55 
Multatuli, dok 
Z BRT2 - 15 00 
Stadion, sportmagazine 
Z Ned 1 - 15 30 
De baas in huis, serie 
Z Ned 1 - 15 55 
Eastenders, serie 
Z Ned 1 - 18 05 
Zoobilee zoo, verhaaltjes 
~ Ned 1 - 18 27 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 18 52 
Kwik en Flupke, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 05 
De vliegende dokters, serie 

Sandnne Bonnaire heeft bewust gekozen voor een leven in de margi
naliteit in ,,Sans toit ni loi" Zondag 4 okt op TVi om 20u 30 

Z Ned 1 - 20 45 
Sonja op zondag, praatshow 
Z Ned 1 - 21 35 
Golden girls, serie 
Z Ned 1 - 22 30 
Cagney & Lacey, serie 
Z Ned 1 - 23 20 
Simon Carmiggelt, vertelt uit eigen 
werk 
Z Ned 2 - 12 55 
Middagvoorstelling; Maria Gallas, 
dok 
Z Ned 2 - 18 45 
Nisse en de vliegende kluizenaar, 
poppenfilmserie 
Z Ned 2 - 20 10 
Van Kooten & De Bie, kolder 
Z Ned 2 - 21 53 
Heimat, serie 

Maandag 5 okt. 
Z BRT 1 - 18 10 
Avonturenbaai, serie 
Z BRT 1 - 18 40 
E, tekenfilm 
Z BRT 1 - 18 45 
Merlina, serie 
Z BRT 1 - 20 10 
De muiter met monocle, serie 
Z BRT 1 - 21 25 
Labyrinth: een kwestie van kwali
teit, bramdrain of hersenvlucht 
Z BRT 1 - 2215 
Terugblik, Urbanus 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 15 
Extra-time, sport 
Z Ned 1 - 17 00 
Hungeons & dragons, tekenfilm
serie 

Z Ned 1 - 17 46 
Foofur, serie 
Z Ned 1 - 19 00 
Wordt vervolgd, tekenfilms 
Z Ned 1 - 20 28 
Avro's superstars 
^ Ned 2 - 19 27 
De drempel, film 
Z Ned 2 - 21 05 
Filmfan, filmmagazme 

Dinsdag 6 okt. 
Z BRT1 - 18 10 
Sprookjesteater, sene 
Z BRT1 - 18 20 
Europese volksverhalen, vertelling 
Uit de Sovjetunie 

Z BRT 1 - 18 30 
De kruisboog, sene 
Z BRT1 - 19 10 
Mijn stem in de gemeente, info 
Z BRT 1 - 20 50 
Sinja Mosa, serie 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 15 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
Z BRT2 - 20 50 
Argus, praatprogramma 
Z BRT2 - 22 05 
Horizon, info 
Z Ned 1 - 15 50 
Het erfgoed Guldenburg, serie 
Z Ned 1 - 16 35 
Met de Plancius naar de spitsber
gen, dok 

Z Ned 1 - 19 00 
Alf, serie 
Z Ned 1 - 20 28 
De bananasplitshow, verborgen 
camera 
Z Ned 2 - 23 00 
Time-code, videokunstenaars uit 7 
landen 

Woensdag 7 okt. 
Z BRT 1 - 15 50 
Speel op sport, jeugdsport 
Z BRT 1 - 16 00 
Nils Holgersson, tekenfilmsene 
Z BRT 1 - 16 25 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 16 40 
Sprookjesteater, serie 
C BRT 1 - 18 10 
T.K.K.G., sene 
Z BRT 1 - 18 35 
Kilimanjaro, nieuws voor tieners 
Z BRT 1 - 20 10 
Pak-de-poen, de show van 1 mil
joen, loterijshow 
Z BRT 1 - 21 30 
Grace Kelly, dok 
Z BRT 1 - 22 30 
Premiere, 14de Internationale Film-
gebeuren Gent 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
Z BRT2 - 20 15 
De dood op hielen, film 
Z Ned 1 - 15 30 
Seabert, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 16 10 
Crossbow, serie 
Z Ned 1 - 16 40 
Dynasty, serie 

" Ned 1 - 20 33 
Miami Vice, sene 

Ned 1 - 21 27 
Nederland muziekland, artiesten uit 
binnen- en buitenland 
Z Ned 1 - 22 50 
Gemene verhalen, serie 
~ Ned 2 - 20 00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, kunst 
en kuituur 

Ned 2 - 20 20 
Het vergeten, tv-produktie 

Donderdag 8 okt. 
" BRT 1 - 18 10 
Fame, jeugdsene 

BRT 1 - 20 25 
Hoger-Lager, spelprogramma 
~ BRT 1 - 21 05 

Panorama, aktualiteit 
Z BRT 1 - 21 55 
Chateauvallon, serie 
~ BRT2 - 18 45 
Zoekwerk, info 
~ BRT2 - 19 18 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 20 10 
Koncert Festival van Vlaanderen, 
vanuit St Baafs-Gent 

BRT 2 - 21 00 
De wezen van het land, film 
Z Ned 1 - 16 00 
Daktari, sene 
Z Ned 1 - 17 15 
Pablo, kinderprogramma 
Z Ned 1 - 19 00 
Nathalie, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 24 
Manifesto, voor tieners 
Z Ned 1 - 20 28 
Spelregel, spelprogramma 
Z Ned 1 - 21 55 
Muzikale ontmoeting, violist Kees 
Kooper 
Z Ned 2 - 19 12 
De baas in huis, serie 
Z Ned 2 - 20 02 
Tunnel zonder vluchtstrook, tv-spel 

Vrijdag 9 okt. 
Z BRT 1 - 18 05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 18 30 
Bingo!, hitparade 

Z BRT 1 - 19 15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

Z BRT 1 - 20 20 
De Coca-Cola kid, film 
Z BRT 1 - 22 00 
Charbon-velours, filmmagazine 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT 2 - 21 00 
De wereld in de jaren dertig, dok 
Z BRT 2 - 21 50 
Groeten uit Wenen, operetten-
muziek 

Z Ned 1 - 14 30 
Het danspaar van Broadway, film 
Z Ned 1 - 17 46 
Alvin en z'n boefjes, sene 
Z Ned 1 - 18 11 
Kro's tekenfilmfestival 
^ Ned 1 - 19 00 
Mini playbackshow 
~ Ned 1 - 21 00 
Miss Marple, serie 
Z Ned 1 - 23 00 
In 't holst van de nacht, serie 
~ Ned 2 - 18 30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
Z Ned 2 - 20 05 
V, sene 

C Ned 2 - 23 35 
Slag om Apachenpas, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 3 okt. 
The Lady Vanishes 
Film van Hitchcock uit 1938 Iris 

Henderson reist door Europa met de 
Transcontinental Express Na een 
klem ongevalletje stelt zij vast dat 
Miss Froy, een lieve oude gouver
nante, spoorloos verdwenen is 

(BRT 1, om 16u.) 

Zondag 4 okt. 
Sans Tolt ni Loi 
Franse film van Agnes Varda uit 

1985 Op een ochtend wordt het lijk 
aangetroffen van een jong meisje 
Buiten het feit dat zij Mona heet en 
geregeld gezien werd m het gezel
schap van zwervers, komt men wei
nig over haar te weten 

(TVi om 20U.30) 

IVIaandag 5 okt. 
Welcome in Vienna 
Kerstmis 1944 Twee Oostenrijkse 

joden keren als Amenkaanse solda
ten naar huis terug Onderweg ne
men ZIJ een Duitse soldaat gevan
gen Oostennjkse film uit 1986 

(RTBf 1, om20u.05) 

Dinsdag 6 okt. 
Une Langouste au Petit Dejeuner 
Frans-ltal film uit 1979 met o a 

Claude Brasseur en Claudme Auger 
Enrico is het leven beu en wil zelf
moord plegen Maar tot nu toe zijn al 
die pogingen mislukt, ten einde raad 
wendt hij zich tot zijn goede vriend 
Mano (TVi, om 20u.35) 

Woensdag 7 okt. 
Foreign Correspondent 
De Amerikaanse joernalist Johnny 

Jones (Joel McCrea) wordt naar Eu
ropa gestuurd om een reportage te 
maken over de oorlogsdreiging In 
Londen maakt hij kennis met Step
hen Fisher (Herbert Marshall) en 
diens dochter Carol (Laraine Day) 
Film van Hitchcock uit 1940 

(TV 2, om21u.45) 

Donderdag 8 okt. 
On ne meurt que Deux Fois 
Franse film uit 1985 met o a Mi

chel Serrault en Charlotte Rampling 
Op een verlaten plek wordt een lijk 
gevonden Uit een aantal cassettes 
die in zijn zak worden gevonden blijkt 
dat de man een hartstochtelijke ver
houding had met Barbara 

(RTBf 1, om20u.30) 

Vrijdag 9 okt. 
UIzana's Raid 
Amerik western uit 1972 met o a 

Burt Lancaster en Bruce Davison De 
regering in Washington heeft grote 
bedragen voorzien voor de noodlij
dende indianen in Arizona Maar de 
lokale handelaars zien hun toekomst 
bedreigd en vernielen de eerste 
oogsten (Ned. 2, om 23u.35). 
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De eerste school-
maand zit er pas op of 
daar brengen de 
bloedjes van kinderen 
reeds de eerste mede
deling naar huis. Eer
lang komt de schoolfo-
tograaf op bezoek. De 

^ ^ ^ h ^ A ouders worden ver-
^ ^ ^ ^ 1 zocht hun kindjes voor 

^ ^ ^ ^ ^ ^ die dag biezonder op 
^ ^ ^ ^ ^ te fraaien voor de 

• ^ ^ ^ komst van de wondere 
^ M kiekjesman. 
^ ^ ^ F Die is van alle mark

ten thuis en noemt in 
zijn briefje aan de 
ouders de kinderen 

niet kinderen maar lievelingen. Zo 
deelt hij mee: „Om uw lievelingen 
nog beter tot hun recht te laten 
komen gelieve u er rekening mee te 
houden dat de achtergrond van de 
foto's zeegroen zal zijn..." 

Dus worden de lievelingen in de 
harmonizerende kleuren gestoken. 
En wat zien zij er allemaal beeldig uit, 
roept de wondere man opgewekt. 

Inderdaad; helemaal anders dan 
de kinderen van pakweg 30 jaar gele
den. Alhoewel de oorlog reeds tien 
jaar eerder in zijn kot was gekropen 
en de Expo in zicht, zag de kinderkle-
dij er verre van Millet-achtig uit. 

Pakweg 30 jaar geleden, omdat het 
in 1956 was dat de minister van 
Onderwijs Leo Collard (ja, die!) ook 
de schoolfotografie wou regelen... 
om een einde te maken aan een 
reeks klachten. 

Klasfoto 
Besliste Collard dat de verkoop

prijzen en de maten dienden te wor
den vastgelegd en dat het fotografe
ren strikt werd voorbehouden aan 
door het Nationaal Werk voor Oor
logsinvaliden gemachtigde fotogra
fen. 

Deze mochten bovendien slechts 
groepsfoto's maken en geen indivi
duen portretteren. 

Als socialist was Collard vooral 
gevoelig voor klachten van minder 
begoede ouders die hun kinderen 
wel een klasfoto gunden maar zich 
geen verdere fantazietjes konden 
veroorloven. En toch waren die fo
to's mooi, leerijk en een beetje ont
roerend zelfs. 

Gezeten achter die houten ver
trouwde schoolbank, nog een echt 
meubel met een blanke geëmailleer
de inktpot, de achtergrond gevuld 
met een kaart van het Koninkrijk. 

En de klasfoto's: zij spraken boek
delen over de haarsnit, over de 
plastrons, over de stofjas, over de 
barokke meisjesstrikken, over de 
pult-overs, over de ziekenfondsbril
letjes... 

Toch had Collard misschien wel 
gelijk toen hij een scherpe reglemen
tering invoerde, maar het heeft niet 
mogen baten. 

Dertig jaar later staat een gild van 
om en bij de 1500 schoolfotografen 
klaar om de school en haar bevolking 
op de gevoelige plaat vast te leggen. 

Iedereen weze zijn boterham ge
gund, maar wanneer 40 % aan de 
gefotografeerde school kado kan ge
daan worden dan wordt ingrijpen wel 
weer nodig. 

Bovendien, welke ouder kan weer
staan aan een kleurig lieverdje, te
gen een zeegroene achtergrond? 
Het mag dan nog zo'n 360 fr. kosten. 

,,Larie!" replikeren de schoolfoto
grafen ,,niemand is verplicht zich te 
laten trekken, laat staan de foto's te 
kopen." 

De huidige minister van Onderwijs 
weet van dit ongenoegen en heeft 
een kommissie in de maak. Niet zo
zeer om de schoolfotografen te kis
ten maar zoals dat administratief 
heet om de handelspraktijken op 
school te reglementeren. 

Dertig jaar na de verguisde Collard 
— over wie zovelen hebben gezon
gen dat zij zijn broek zouden uitdoen 
— moet een kristen-demokraat het 
huiswerk overdoen. • 

m 
(iootrdtrweiekï 

Vandaag 1 oktober en de wekker al bijna een week 
op winteruur. Dus wordt het stilaan tijd ook 'ns op het 
winterbord te kijken. Dé klassieker is natuurlijk ,,hut-
sepot". Het ontstaan daarvan ligt ongetwijfeld erg 
ver, toen men in stamverband nog knollen, andere 
gewassen des velds en wat men aan dierlijks ver
schalkt had in een gezamenlijke stamppot klaar
maakte. 

A LLERHANDE vormen van 
hutsepot vindt men dan 
ook zowat doorheen ons 

hele kontinent terug En op de 
Gentse en Vlaamse gaan we 
zelfs terecht trots Maar met te 
vlug gejuicht, want onze boven-
IVloerdijkse stamgenoten weten 
het alweer beter 

Hutspot (let wel, zonder ,,e") is 
dus een Hollandse uitvinding, nu 
ja m alle bescheidenheid, een 
vondst In 1574 werd Leiden lang 
door de Spanjaarden belegerd en 
er heerste een hongernoodje 
Toen de stad op 3 oktober ontzet 
werd, vond een Leidse knaap in 
de verlaten Spanjoolse stellingen 
een grote kookpan vol hutspot 
Elk jaar opnieuw op de voor
noemde datum, wordt er in Lei
den herdacht, gevierd en hutspot 
op tafel gezet 

Nu mankeerde er aan die 
hutspot wel iets In 1574 waren in 
Europa aardappelen nog met be
kend In de plaats daarvan speel
den witte bonen mee een hoofd
rol Een ander verschil tussen het 
hedendaagse en 16de eeuwse 

gerecht is het gebruik van pasti-
naak (witte wortel), die na lang uit 
onze keuken verdwenen geweest 
te zijn nu weer op onze markten 
en in de betere groentenhandel 
aanwezig is 

Daarom geven we hier het re
cept van de Leidse hutspot, een 
beslist smakelijke variatie op 
onze klassiekers De vermelde 
hoeveelheden gelden voor 4 per
sonen Laat 500 g geweekte witte 
bonen en 500 g in blokjes gesne
den mager spek koken in het 
weekwater van de bonen Daarbij 
voegt u 1,5 kg winterwortelen, 
500 g pastinaken en 500 g uien, 
dat alles klemgesneden Voeg 
daar een handjevol zout aan toe 
en laat het doorgeroerde meng
sel driekwart uur zachtjes koken 

Alles tenslotte goed voor elkaar 
stampen en op smaak brengen 
met wat peper Een teentje kno
flook schaadt de autenticiteit van 
het recept wel, maar beslist de 
smaak met Bij zo'n Leidse 
hutspot smaakt fris licht bier, ook 
een triple of 'n jong rood wijntje 

c/^*^y^s3, 
,,Bange Bee" van Bert van den Broeck. Zo luidt de 

oplossing van onze 191ste opgave. 
Slechts negen lezers stuurden ons het juiste ant

woord. Hedwig de Brouwer uit Meerdonk wint onze 
wekelijkse prijs. 

ATUURLIJK gaan we 
door Met ditmaal een 
erg bekend gedicht Al 

weten wij met of ook iedereen 
weet welke auteur deze verzen 
rijmde 

Aan U om titel en dichter te 
zoeken 
Ik zag Cecilia komen 
langs enen waterkant, 
ik zag Cecilia komen 
met bloemen in haar hand 
Vanwaar kwam zij getreden, 
vanwaar, Cecilia'' 
Het IS zolang geleden 
vergeten al bijna 

Zij liep dwarsdoor de weiden 
tot aan een schone stad 
die hoog aan de vier zijden 
vier fraaie torens had 

Zij kon een horen horen 
nabij een zeer groen veld, 
daar lagen gulden sporen 
in het groene gras geteld 

U hebt tijd tot uiterlijk maandag 
12 oktober om uw antwoord op 
de bus te doen 

WIJ, „Meespelen (193)", Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 

Veel geluk. 
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De biografische werkelijkheid van grote kunste
naars wordt nogal eens verduisterd door de legende. 
Daar bestaan twee redenen voor. Enerzijds de vaak 
onvatbare genialiteit van de meester en anderzijds 
een soms fantasierijke levenswandel. Ook betref
fende een van de grootste schilders der Nederlan
den, Rembrandt, is het niet altijd duidelijk waar de 
realiteit ophoudt en de fiktie begint. 

D E tentoonstelling Dossier 
Rembrandt, van 14 okto
ber tot 4 januari in het 

museum Rembrandt-huis in 
Amsterdam, wil alleszins een en 
ander ophelderen 

Het museum is ondergebracht 
in de woning aan de Joden-
breestraat (nabij het Waterloo-
plein) waar Rembrandt 20 jaar 
woonde en werkte In het huis is 
nagenoeg het hele grafisch werk 
(ca 250 etsen) tentoongesteld, 
enige tekeningen van zijn hand 
en schilderijen van zijn leer
meesters en leerlingen De in
richting, deels met meubelen uit 
Rembrandts tijd, draagt ertoe bij 
dat de bezoeker iets van de sfeer 
van een 17de eeuwse kunste
naarswoning kan ervaren 

De huidige expositie werd sa
mengesteld I s m het Gemeen
tearchief Amsterdam Tot dusver 
zijn er zo'n 500 dokumenten op
gespoord met betrekking tot 
Rembrandt Harmensz van Rijn 

(1606-1669) Een deel daarvan 
wordt getoond, brieven, inventa
rissen, veilingsverslagen, enz , 
aangevuld met Rembrandt- teke
ningen en -etsen 

Sommige stukken zijn beslist 
boeiend Zo kunnen we lezen wat 
Saskia zelf in haar testament be
paalde, hoe Rembrandts schul
den opliepen, maar ook welke 
verbazende aankopen hij deed 
op de kunstveilingen In een akte 
uit 1643 IS sprake van een galerij 
op de binnenplaats van zijn wo
ning Nu wordt veronderstelt dat 
Rembrandt die galerij als extra-
atelier gebruikt heeft, waarmee 
dan uiteindelijk de vraag zou 
beantwoord zijn waar het enorme 
doek De Nachtwacht zou kunnen 
geschilderd zijn 

Een ander leuk stuk is de boe-
delinventaris van 1656, waaruit 
de grote rijkdom blijkt van Rem
brandts Kunstcaemer, zijn per
soonlijk kollektie kunst en kost-
bara curiosa 
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15 babbels met Jef Geeraerts 

„Gesprekken" met mannen 
Een poosje geleden verscheen bij de uitgeverij 

Manteau een nieuw boek van de Vlaamse bestseller
auteur Jef Geeraerts: Gesprekken. Een bundeling 
van vijftien interviews die hij afnam voor de tijdschrif
ten Exclusief, Panorama en het Nieuw Wereldtijd
schrift. 

J EF GEERAERTS publi
ceerde heelwat sedert het 
destijds verschijnen van 

zijn „Gangreen 1 " , een ophefma
kend boek over de blanke kolo
niaal en de gekleurde gekoloni
seerde vrouw Dit boek werd door 
de rechterlijke overheid in beslag 
genomen en weer vrijgegeven 
Het was onderwerp van interpel
laties in kamer en senaat Toch 
sleepte Geeraerts er in 1969 de 
driejaarlijkse staatsprijs voor 
Proza mee in de wacht Een eer
biedwaardige lijst publikaties 
volgt, waaronder een aantal 
thrillers 

Niet één vrouw! 
Met zijn recentste boek laat Jef 

G zich van geheel andere zijde 
zien, de kant van zijn joernalistiek 
vakmanschap Vijftien ,, voor
aanstaanden" uit de wereld van 
de muziek, beeldende kunsten, 
gastronomie, sport en joerna
listiek worden op doordnngende 
wijze geïnterviewd De gesprek
ken zijn allemaal vrij uitgebreid 
en geven zodoende een redelijk 
goede kijk op het leven en werk 
van de man (ja, man want in heel 
het boek komt geen vrouw aan 
het woord) in kwestie 

Dat een aantal van de geïnter
viewden zich verliezen in ondui
delijkheid, pseudo-intellektueel 
gezwattel kan voor sommige le
zers ergerlijk, voor anderen grap
pig zijn Het betreft hier vooral 
beeldende kunstenaars die zoals 

ben ZIJ vermoeden waarschijnlijk 
dat dit bij hun status van goeroe 
hoort 

Ha die Jef! 
In dit boek ontpopt Jef Gee

raerts zich met als de bronstige 
dekhengst, de geile macho waar
voor geen enkele zwarte schone 

Jef Geeraerts tot Yves Rtiaye ,,Wat zou ik graag een schilder zijn'" 
(foto P Van Den Abbeele) 

algemeen geweten met vies zijn 
van onduidelijk, ietwat mystiek 
geleuter, waar niemand, behalve 
ZIJ zelf een boodschad aan heb-

veilig IS, maar wel als een goed 
geïnformeerd, ruim geïnteres
seerd man van de wereld Soms 
bekruipt je tijdens het lezen toch 

even het gevoel dat hij deze 
destijds gevestigde reputatie op
nieuw eer gaat aandoen Enkele 
voorbeelden 

Met Mare Sleen, de vader van 
Nero, keuvelt Geeraerts over 
exotische middeltjes als fijnge
malen neushoorn-horens die vol
gens de Chinezen de potentie 
aanwakkeren 

Iets verder scheelt het geen 
haar of Geeraerts gaat een heus 
potje vrijen met kunstenaar Yves 
Rh aye 

WIJ citeren Y R ,, Wat zou 
ik graag een dicfiter zijn Woor
den staan veel dichter bij het 
vuur " Jef Geeraerts ,,En wat 
zou ik graag een schilder zijn " 
Y R ,, Meen je dat echt ^ Kijk in 
mijn ogen' Meen je dat echf" 
J G ,,Ja dat meen ik echt " 
Y.R. • ,,Kom, laat me je omhel
zen " Einde interview 

Vijftien 
De grootheden die in deze 

vraaggesprekken aan bod komen 
zijn Karel Appel, Frederick For
syth, Paul van Hoeydonck, Jacky 
Ickx, Hubert Lampo, Octave Lan-
duyt, Ernest Mandel, Gerard Mor
tier, Yves Rhaye, Jo Ropke, 
Senne Rouffaer, Willy Slawinsky, 
Marc Sleen, Roland Verhavert en 
Maurice De Wilde 

De moeite waard deze 283 biz 
Jef Geeraerts, boeiend om lezen 
zelfs voor mensen die Geeraerts 
kunnen missen als kiespijn want 
zijn vragen zijn kort en bondig 
Het zijn in de eerste plaats hoger-
vermelden die aan het woord zijn 

(TS) 

— Gesprekken, Jef Geeraerts. Uitg. 
Manteau, Antwerpen/Amsterdam. 
283 biz. 545 fr. 

In „WU" van vorige week 
verscheen een bespreking 
van de gekaHigrafeerde poe-
ziemap „Als öwven op een 
tak" Tal van lezers vroegen 
ons meer inlichtingen over 
deze uitgave Dat doen wij 
t>tj deze 

„Als duiven op een tak", 
acht liefdesgedichten, 2 
kleuren — offset — formaat 
21 X 29,7 cm — m stevige 
bedrukte kaft Prijs 975 fr 
Te bestellen door overschrij
ving van 975 fr + 30 fr ver
zendkosten op bankreke
ning 280-0568595-18 of 474-
7090301-26 van Paul De 
Bruyne, Gistelsteenweg 
340. 8200 Brugge met ver
melding , Kunstmap' 

mnm mni " • " • • 

W ANNEER je affiches ziet 
met Who's that girl: 
luister naar de film, moet 

je maar denken dat deze slogan is be
dacht door gehaaide reklamejon-
gens, en dat het allemaal nog zo'n 
vaart met loopt, want de liedjes van 
hoofdrolvertolkster Madonna zijn en
kel maar op de achtergrond te horen, 
terwijl ze echter zeer lijfelijk aanwezig 
IS Klinkt dit alles een beetje negatief, 
dan IS dit zeker met de bedoeling, 
want Who's that girl van James Fo
ley IS een best leuke film Madonna 
die zich een beetje Marilyn Monroe-
allures heeft aangemeten, doet op 
sommige ogenblikken zelfs aan Bar
bara Stanwyck denken Het verhaal' 
Nadat ze goodbye heeft gekust aan 
de foto's van Elvis Presley in Jail-
house Rock en Marlon Brando in The 
Wild One in haar gevangeniscel, 
komt Nikki Finn (Madonna dus) op 
vrije voeten — maar met nadat ze een 
bewaakster nog eens een goeie up-
percut heeft verkocht Zij heeft alzo 
vier jaar onschuldig gezeten, maar is 
nu vastbesloten de echte dader op te 
sporen De jonge advokaat Loudon 
(Griffin Dunne) krijgt opdracht van 
zijn baas het meisje direkt naar de 
bushalte te brengen en te zorgen dat 
ze de stad verlaat met de eerste bus 

Maar Nikki zal Loudon meesleuren in 
een te gek avontuur Spijtig is wel dat 
we dit al eens eerder zagen m After 
Hours en zeer recent nog m Some
thing Wild — maar meestal hoeven 
verhaaltjes van popsterrren met zo 
veel om het lijf te hebben en Ma
donna heeft het lijf en kan het nog be
wegen ook Ze IS dat soort meisje dat 
je op straat achterna kijkt, ook al om
dat ze steeds zo bizar gekleed gaat 

NIEUW 

IN DE BIOS 

Er komen zelfs weinig schuttingwoor
den in voor en dat is al heel wat te
genwoordig 

Met Robocop is de Nederlander 
Paul Verhoeven er m geslaagd de 
Amerikaanse film-hitlijsten aan te 
voeren en hopen $ binnen te rijven, 
die hem een vrijbnef moeten bezor
gen voor de volgende drie jaar Wat 
natuurlijk gevaarlijk is want indien hij 

zich voor een volgende film een groot 
budget laat aanmeten — en die film 
flopt, dan flopt Verhoeven voor altijd 
bij de Amenkaanse producers Zo 
ben je m, maar zo ben je ook uit Ro
bocop (Peter Weller) is samengesteld 
uit de restanten van een op vreselijke 
manier omgebrachte agent Murphy 
en mechanische onderdelen, ontwik
keld door de pnvefirma — Security 
Concepts Ine — firma die is gespecia
liseerd in het bestrijden van de mis
daad Robocop, half mens/half ma
chine dus, IS onverslaanbaar en on
gevoelig voor vuura/apens, en wordt 
losgelaten op de ondenwereld van 
Detroit Alhoewel dus meer robot dan 
mens (want Murphy was officieel 
dood verklaard) komt zijn eigen 
moord steeds weer in Robocops 
hoofd spelen en uiteindelijk zal hij de 
moordenaars van agent Murphy gaan 
opsporen De verdedigers van recht 
en orde zullen deze film toejuichen, 
want eindelijk is er de supercop, ge
programmeerd om de wet te handha
ven Dat er af en toe iets verkeerd 
gaat, moet men natuurlijk in koop ne
men want mks menselijk is de robot 
vreemd 

Met The Witches of Eastwick zag 
auteur John Updike zijn roman ver
filmd door George Miller, met een su

blieme Jack Nicholson, in een on
even film 

Drie vrouwen, een is weduwe, de 
andere werd door haar man verlaten 
omdat ze te vruchtbaar was en ze zit 
nu met haar zes kinderen, de derde 
omdat ze fngide zou zijn, deze dne 
dus vormen een trio dat Daryl van 
Horne (Jack Nicholson) weldra partij 
geeft in het bed van zijn nante 
kasteelvilla Deze scenes blijven ons 
gelukkig meestal bespaard en aan de 
verbeelding overgelaten — zoals veel 
in deze film Al vlug blijkt dat Daryl 
zijn hoornse naam met heeft gesto
len, Daryl is namelijk de duivel zelf 
De verleidingsscenes zijn daarom 
waarschijnlijk ook van een duivelse 
geraffineerdheid, en zullen vele man
nen aan het denken zetten over hun 
eigen stuntelige hulpeloosheid op dat 
gebied, en vele vrouwen en meisjes 
laten verhopen dat ze ooit zulke ver
leider mogen ontmoeten, al is het dan 
de duivel Alhoewel, de duivel is niks 
anders dan andere mannen, want hij 
verlangd van zijn bruiden presies het
zelfde dat ze zijn slaaf zullen zijn 
dat ze voor hem zullen zorgen, dat ze 
er zijn om zijn minste gni m te volgen 

Soms is deze film wat traag, met 
sublieme momenten — die zijn 
meestal wanneer Nicholson aanwe

zig IS, met knappe vondsten — waar
van het tennisspel een goed voor
beeld IS, met te overdreven speciale 
effekten aan het eind Die waren er 
helemaal met nodig Konklusie, hoe 
je van Nicholson, mis dan deze film 
met 

Nog even over de Nacht van de 
Avant-premieres praten Bij de voor
stelling werd reeds op voorhand ver
ontschuldigd voor het slechte Neder
lands van de brochure, waarom had 
men het dan met ineens goed kunnen 
doen' Weten ze het in Brussel nog 
steeds n i e f Die nacht krijgt u dus 4 
filmen -i- ontbijt voor 500 fr De fil
men, The Untouchables, een goed
gemaakte gangsterfilm over de 
drooglegging. Big Poot and the Hen-
dersons, over een doordeweekse 
Amenkaanse familie en het monster 
dat ze in huis nemen, in Amenka 
reeds big Some Kind of Wonderfull, 
een jonge film voor jonge mensen en 
hun verhouding met elkaar en met de 
ouderen Dan heb je Dragnet, iedere 
TV-kijker uit de tijd van de zwart-wit-
TV bekend, maar nu op een heerlijke 
manier in het belachelijke getrokken 
Haast u want er zijn maar een be
perkt aantal plaatsen 

Eind van deze extra lange bios-
rubriek door Willem Sneer 

•••••••••••• • • • • • • • • ^ • • • • • • i i n m T T • 
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Bolletjestrui voorgoed de kast in 

Van Impe blijft kampioen van liet volk 
Vorige zaterdag nam Lucien Van Impe afscheid 

van zijn supporters. De coureur met de bolletjestrui 
trok na méér dan twintig seizoenen een streep onder 
zijn wielercarrière. 

Op de prestaties van Van Impe willen we niet meer 
terugkomen. Hij was onze laatste Tourwinnaar (in 
1976) en hij werd in de meest prestigieuze wieler
wedstrijd van het jaar zesmaal als bergkoning gelau
werd. Van Impe was dan ook de beste klimmer die 
Vlaanderen ooit voortbracht. 

LUCIEN was echter zoveel 
meer dan een kampioen 
HIJ was een renner naar het 

hart van het volk Hij was altijd, in 
winst en verlies, de eenvoud 
zelve HIJ sprak altijd open en 
eerlijk Hij had zelden wat te ver
bergen HIJ kon lachen op en 
naast het podium Hij gunde de 
anderen een pretje 

,,De kleine" 
Van Impe bloeide open in juli 

Wanneer de Tour zijn beslag 
kreeg Pas dan was hij in zijn ele
ment Maandenlang leefde hij 
naar die ene koers toe Daardoor 
werd vaak verkeerdelijk de indruk 
gewekt dat hij zijn seizoen vol
maakte in amper drie weken Ver

keerd natuurlijk want de kleine 
bouwde maandenlang zijn kondi-
tie op HIJ reed mee in de klassie
kers en naargelang de zomer na
derde liet hij zich al eens gemak
kelijker zien in een kleinere ritten-
wedstrijd Om dan in de vakantie
maand echt toe te slaan in de 
Alpen of m de Pyreneeën 

Het is zeer de vraag of Van 
Impe het maximum uit zijn loop
baan heeft gehaald Of hij met te 
bescheiden fietste, of hij met te 
veel ontzag opbracht voor zoge
zegde kompletere kampioenen 
(Merckx bijvoorbeeld) die maar al 
te blij waren de kleine aan hun 
hand te kunnen houden Of hij 
met te gewillig m het gareel liep 

Lieveling Lucien Van Impe, rechtstreekse afstammeling van de ware 
Flandriens (foto DS) 

van ploegleiders die mogelijk zijn 
persoonlijk belangen opofferden 
aan het groepsbelang 

Van Impe, die meer dan één 
Tourwinnaar in het geel hielp, 
had zelf zeker meer dan eens de 
grote Ronde kunnen winnen Hij 

zou daarom echter nog met nood
zakelijk gelukkiger zijn geweest 
Want Lucien is altijd een gezond 
en gelukkig coureur geweest en 
gebleven Hij heeft altijd met 
grote overgave en veel be-
roepsliefde voor de velo geleefd 
Op zijn eigen manier weliswaar 

zonder gebaren, zonder pathos, 
zonder spektakel Hij voelde zich 
het best onder de gewone men
sen HIJ, de zoon van een herber
gier die ooit ook nog gazetten 
verkocht 

Flandrien 
Lucien had dus de pedigree van 

de echte Flandrien Toen Impeke 
de Tour won werd Vlaanderen dan 
ook zot Ondanks Merckx in de 
voorgaande jaren de grenzen had 
verlegd bleek plots dat de kanni
baal juist die eigenschappen miste 
die Van Impe een plaats in de har
ten van de wielerliefhebbers waar
borgde Lucien reed zeker zoveel 
voor zijn supporters als voor zich
zelf HIJ hield van zijn beroep maar 
was geen bezetene Hij was een 
natuurtalent dat nooit met zijn 
krachten woekerde Hij bleef voor
zichtig Precies zoals zovele Vla
mingen van ouder wordende ge
neraties die het nu eenmaal moei
lijker hebben gehad dan hun na
komelingen Het probleem is dat 
die nakomelingen daar maar wei
nig rekening meer mee willen hou
den Maar het zal Lucien geen 
zorg zijn Hij, de laatste overblij
vende van de gouden jaren, die er 
nu ook voorgoed mee stopt Er blij
ven nog herinneringen en veel 
heimwee Flandrien 

Glasgow: begin- en eindpunt? 

Rode Duivels blijven thuis 
Zonder mirakel zullen de Rode Duivels er niet bij 

zijn wanneer volgende zomer in Duitsland het grote 
Europese voetbalfeest wordt georganiseerd. In Sofia 
werd de ploeg van Guy Thijs zonder pardon opzij ge
zet door de Bulgaren die beter, sterker en met meer 
talent speelden. 

HET wekte geen verwonde-
nng Men voelde de uit
schakeling al lang aanko

men Men moest een onverwoest
baar supportershart bezitten 
(zoals televisiekommentator De 

Guy Thijs ,,Wij hebben ooit 
slechtere wedstrijden gewon
nen " (foto Piet Van Belle) 

Saedeleer) om toch nog in de 
goede afloop te kunnen blijven 
geloven Meteen rijst de vraag of 
Glasgow, waar acht jaar geleden 
alles begon, over een paar weken 
ook het eindstation wordt voor de 
suksestrein waarmee onze natio
nale ploeg jarenlang door de in
ternationale voetbalwereld spoor
de 

Terugval 
begonnen? 

Op zichzelf IS de uitschakeling 
natuurlijk geen drama Verliezen 
hoort erbij Maar we waren wel 
veel gewoon geworden en er 
mag bijgevolg ook voor een te
rugval worden gevreesd Het 
heet dat de jeugd op komst is Er 
zouden zich meerdere goede 
jonge voetballers melden Moge
lijk Maar zelf hebben we daar 
toch nog met veel van gezien De 
meest getalenteerden schijnen 
ons allen éen of andere basis-
kwaliteit te missen kracht of 

gestalte, snelheid of doorzet
tingsvermogen Het wordt voor 
Guy Thijs (of zijn opvolger) geen 
sinecure om een nieuw en weer
baar elftal te vormen De bond
scoach zou de bedoeling hebben 
de ouderen (zij die er normaliter 
m 1990 in Italië met meer bij kun
nen zijn) nu snel af te voeren Hij 
zou Enzo Scifo ook een tijdje in 
dekoelkast willen steken We zijn 
benieuwd Met zijn buitenlanders 
zal de nationale trainer trouwens 
alsmaar méér problemen krijgen 

ZIJ dienen nu eenmaal andere he
ren en hun belangen liggen el
ders Of ze dat nu willen toege
ven of met het is een realiteit 
Scifo, die in de nationale ploeg al
tijd een verloren gelopen Italiaan 
IS geweest, is zeker geen uitzon
dering Men verdraagt van hem 
evenwel minder dan van ande
ren Enkel daarin ligt het verschil 

Afwachten 
Overigens werd in de slotfase 

van de match in Bulgarije een be

drieglijk mistgordijn neergelaten 
Het zogeheten Belgisch offensief 
staalde het vertrouwen in de toe
komst Mee lachen Er mocht 
worden aangevallen omdat de 
Bulgaren gewillig terugplooiden 
(wat overigens met bijzonder in
telligent was) om de cijfers vast te 
houden Toen de wedstrijd echt 
moest worden gemaakt en ge
wonnen bleken de Rode Duivels 
daar met toe bekwaam Dat Guy 
Thijs achteraf verklaarde dat zijn 
ploeg ooit slechtere wedstrijden 
had gewonnen, was veelbeteke
nend HIJ gaf daarmee ongewild 
en onbedoeld diegenen gelijk die 
m momenten van nationale eufo
rie toch vraagtekens achterr hun 
woorden durfden plaatsen En 
voor het overige wachten we nu 
maar beter af. 

Testaanicoop zingt 

Refrein van gekend lied... 
Het verbruikersmagazine Testaankoop stort zich 

in zijn oktobernummer op de veiligheid van onze 
voetbalstadions. Wie de resultaten van het onder
zoek nader bekijkt en enigszins vertrouwd is met 
„de materie" zal niet beweren dat nieuwe feiten 
aan het licht gekomen zijn. 

TESTAANKOOP heeft op 
ztjn beurt het refrein van 
een populair liedje ge

zongen 

Geen nieuws... 
De Beigsiche stadions zijn 

over het algemeen onveilig 
Dat !s geweten De klubs heb
ben in de voorbije jaren enkele 

,,betaalbare" aanpassingswer-
ken uitgevoerd maar meer ook 
met Omdat zij ofwel met over 
de nodige fondsen beschikken 
ofwel gewoonweg geen eige
naar zijn van het stadion dat 
met hun klubnaam wordt ver
eenzelvigd Die eigenaars ko
men bovendien ook maar zel
den met geld over de brug Zo

dat de , betalende" toeschou
wer het nog altijd met een mi
nimum aan komfort en veifig-
hetd moet stellen Maar ook dat 
IS geen nieuws Testaankoop 
gaat bovendien voorbij — en 
geeft dat zelf ook toe —• aan het 
meest essentiële gegeven • de 
neiging tot baldadigheid van 
enkelen die daardoor de voet
balwereld en haar bewoners 
als het ware teroriseren Van
zelfsprekend moet in de struk-
tuur van een stadion naar mak-
simale veiligheid worden 
gestreefd maar absolute be
scherming kan daardoor met 
worden gegarandeerd Ook 
hier schuilt het kwade m de 
mens zelf Niet in het stadion 
Dat wordt beter met vergeten 
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Het VU-partl|bestuur deelt mee.. 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 28 september 1.1. heeft ondervoorzitter 
Jaak Vandemeulebroucke volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers... 

Voeren 
Met vreugde noteerde het Partijbe

stuur van de Volksunie de eensge
zindheid van de Vlaamse partijvoorzit
ters inzake Happart Eindelijk, na zo
vele jaren, treden CVP en PVV het 
standpunt van de VU bij 

Geleerd door het verleden en de 
reeds herhaaldelijk geuite mooie be
loften door de CVP stelt de VU zich 
wel de vraag welk initiatief Eerste-
minister Martens nu uit zijn hoed zal 
toveren Voor de VU kan dit initiatief 
slechts een definitieve afzetting van 
Happart inhouden, en als waarne
mend burgemeester én als schepen 

Bovendien kant de VU zich hard
nekkig tegen de mogelijkheid dat voor 
deze toepassing van wet en recht
spraak, door Vlaanderen een prijs zou 
moeten betaald worden 

Mits eerbiediging van bovenstaan
de vereisten — afzetting Happart en 
geen kompensatie — is de VU bereid 
de regering steun te verlenen in haar 
optreden tegen Happart 

Struktureel en ten gronde is de VU 
van oordeel dat naar de toekomst 
slechts één oplossing kan weerhou
den blijven de volledige voogdij over 
de Vlaamse gemeenten moet overge
dragen worden aan de soevereine 
Vlaamse regenng 

Kruibeke 
In de rand van de Voerense burge

meesterkwestie, feliciteert de Volks
unie haar Kruibeekse burgemeester 
Antoine Denert en zijn inwoners 

Het dreigement dat deze beleids
verantwoordelijke zal worden aange
houden, indien hij zijn akties tegen de 
afschaffing van de veerponten verder-

zet, IS ergerlijk Happart kan blijkbaar 
gedurende jaren de Vlamingen terrori
seren zonder ooit gerechtelijk veront
rust te worden Denert die de echte 
belangen van zijn gemeentenaren 
verdedigt, wordt echter wel zwaar ge
ïntimideerd Is Vrouwe Justistia dan 
echt blind? 

Raketten 
De Volksunie nam onthutst kennis 

van de uitspraken van de ministers 
Tindemans en de Donnéa m b t de 
ontmanteling van de in ons land ge
plaatste atoomraketten 

De uitlating van Tindemans dat het 
vijf jaar duurt om die 16 raketten te 
ontmantelen, wijst erop dat Tinde
mans helemaal met geneigd is de 
ontwapening te bespoedigen Daar
enboven werd het parlement nooit 
ingelicht over deze technische proble
men, wat al evenmin aanvaardbaar is 
De VU eist dat daags na de onderte
kening van het ontwapeningsakkoord 
die tuigen uit ons land moeten ver
dwijnen Ondertussen moeten de 
bouwwerken in Florennes meteen 
stopgezet worden 

Informatiedagen over isolatie en energie te Nijlen 

Komfortabel energie 
en geld sparen 

Het energieverbruik in de „huishoudelijke sfeer" vertegenwoor
digt ruim éen derde van het totaal verbruik in ons land. En het blijft 
een flink deel van elk huishoudbudget opslorpen. Het Gemeente
bestuur van Nijlen is er zich dan ook van bewust dat er nog heel wat 
kan gedaan worden voor energiebesparing in de woning en dan 
vooral voor woningisolatie, ondanks de nu lagere energieprijzen. 

De nu gedaalde energieprijzen 
mogen ons niet in slaap wiegen het 
blijft een echte noodzaak verstandig 
en dus zuinig met energie om te 
springen Energie blijft een kostbaar 
en schaars goed, waarvan straks — 
door een of ander oliekrisis b v — de 
prijzen weer pijlsnel de hoogte m 
kunnen schieten " Aldus V\/alter Caet-
hoven, schepen van Energiebeleid te 
Nijlen In samenwerking met en onder 
leiding van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap neemt zijn 
gemeente deel aan de aktie Infovlag, 
en wel door het organiseren van een 

ruim-gedokumenteerde tentoonstel
ling in het weekend van 9 tot 11 
oktober e k in de gemeentelijke bil-
biotheek, Kerkstraat te Nijlen 

Voor Jan en alleman 
Op deze tentoonstelling kan Jan en 

alleman terecht met vragen over ener
giebesparing Welk effekt kan ver
wacht worden van zolderisolatie, van 
het plaatsen van een moderne stook-
ketel ' En hoe snel worden de kosten 
terugverdiend' Hoe wordt schade 
(b v door over-isolatie) vermeden' 
Aan geïnteresseerde bezoekers kun

nen bovendien (gratis) infobrochures 
meegegeven worden 

Openingsuren 

Op de Nijlense ,,Infovlag" worden 
dus heel wat energiemaatregelen 
aanschouwelijk voorgesteld ledereen 
kan er gratis terecht en zal er gega
randeerd wat van opsteken Komfor
tabel energie en geld sparen kan, met 
als bijkomend, maar met belangrijk 
resultaat minder zure regen, meer 
groen voor de huidige en toekomsti
ge generaties Afspraak dus voor alle 
weetgiengen in de Nijlense biblio
theek (Kerkstraat) 
— op vrijdag, 9 oktober van 20 tot 22 
uur, 
— op zaterdag, 10 oktober van 10 tot 
16 uur, 
— op zondag, 11 oktober van 10 tot 13 
uur 

Natuur en Water-
Zéér waardevol! 

Volksunie 
arr. Turnhout 
Zondag 11 oktober 
boottocht Turnhout-Mol 

Op zondag 11 oktober a s heeft te 
Mol een VU-aktiedag plaats rond ,,Na
tuur en Water zeer waardevol'" 
Hier het boeiende programma 

9-12u 30 boottocht Vertrek aan 
Turnhoutse ,,Oude Kaai" om 9 u 
stipt Stop- en opstapplaatsen te Voor-
heide-Arendonk (10u30), Retie-brug, 

Postelse steenweg (11u45), aan
komst ter hoogte van domein ,,de 
Maat" te Mol-Postel om 12u 15 

13u Perskonferentie, verzorgd 
door het arrondissementeel bestuur 

13-14U Rijkgedekte Kempense 
koffietafel (vóonnschrijvmg noodza
kelijk) 

14-16U Namiddaganimatie en 
vorming. Natuunwandeling in het lo
kale natuurgebied o I v een natuur-
gids Voordracht door lic J Verbeven 
over het tema ,,De mens en het wa
ter" Toelichting bij de VU-aktie ,,Wa
ter IS waardevol" door senator Paul 

Van Grembergen, alg partijsekreta-
ns Groet namens het partijbestuur 
door kamerlid Johan Sauwens 

16u gezellig samenzijn bij pot en 
pint 

17u Inscheping voor de terug
tocht per boot Aankomst te Turnhout 
voorzien omstreeks 21 u Aan boord is 
er gelegenheid tot deelneming aan 
een avondbarbecue (vóonnschrijvmg 
vereist) 

Voor inlichtingen, inschrijvingen 
en alle informatie kan men zich 
wenden tot de afdelingsbestuursle-
den en het Arr. Sekretariaat, Beer
straat 10, 3990 Meerhout (014/ 
30.11.79). 

FVV Berchem 
gaat op stap 

Op 20 oktobert bezoeken wij ,,den 
BRT", het Chinees paviljoen, het Hor-
ta-huis e d te Brussel Vertrek aan 
Berchem-station om 8u stipt Terug 
rond 18u Prijs 700 fr bus, middag
maal en gidsen intiegrepen Inschrij
vingen bij E Verplancke, tel 
449 93 79, M De Vroe tel 239 13 08 
en bij Van Beeck, tel 321 73 60 na 
19u of bij een van de bestuursleden 
Inschrijven vóór 4/10 

WACHTEBEKE 
4 oktober 1987 

Zoals U wellicht weet richt VUJO op zondag 4 oktober een nationale 
jongerendag in. 

Ik ben van oordeel dat dit een unieke gelegenheid is om nieuwe 
tongeren aan te spreken en om anderen te (her)motiveren U weet dat 
de partijleiding met alle kracht wil werken aan de mobilisatie van een 
nieuwe jonge generatie van Nationalisten De Jonge Nationalisten 
zullen met vanzelf komen, maar alleen als ze door U worden aange
sproken. 

Mag ik dan ook op jullie steun en medewerking rekenen om deze 
VUJO-JONGERENDAG tot een groot sukses te laten uitgroeien ? 

Paul Van Grembergen, 

Algemeen sekretaris 

ANTWERPEN 
3 KAPELLEN: Kursus ,,Propagan-
datechnieken" (deel 2 Maak er werk 
van). Plaatselijke Openbare Biblio-
teek, Hoevensebaan 12, van 9u 30 tot 
12u 30 Org VU-arr Antwerpen i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
3 LINT: Kursus ,,Propagandatech-
nieken" (deel 2 Maak er werk van). 
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum 
,,De Witte Merel", Liersesteenweg 
25, van 14u tot 17u 30 Org VU-arr 
Antwerpen i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
3 BONHEIDEN: Sparrennacht in 
zaal Volkslust vanaf 20u Gratis vat 
om 23u Inkom 100 fr Dansorkest 
Paul & Salva Venia Org Vlaamse 
Vnenden en VU-Bonheiden-Rijme-
nam 
6 ANTWERPEN: Kursus Propa-
gandatechnieken" (deel 2 Maak er 
werk van), VU-sekretanaat, Jozef 
Liesstraat 2, om 20u Org VU-arr 
Antwerpen i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
8 WOMMELGEM: Concert door de 
Zurcher Sangerknaben o I v Alphon 
von Aarburg m de St Petrus en Pau-
luskerk om 20u Org Kulturele Knng 
Jan Puimege 
10 NIJLEN: Handwerktentoonstel-
ling in zaal Kempenland herenthout-
sesteenweg 53 Ook om 11 okt Tel
kens van 14 tot 16u 
10 NIJLEN: Kursus Propaganda-
technieken" (deel 1 en 2) Zaal Kem
penland, Org VU-arr Mechelen i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
10 GEEL: Cafe Chantant met, Zak
doek' , in zaal ,De Hoef" Geel-Win-
kelomheide Aanvang 20u 30 In
kom 120fr W K 100fr (sekretanaat 
Kult Raad Geel, lokaal Molenhof Wil-

dersedijk 3 en bij bestuursleden) 
Org Vlaamse Vrienden Geel 
11 TURNHOUT Boottocht Turn
hout-Mol Vertrek om 9u stipt aan de 
Oude Kaai te Turnhout Alle inlichtin
gen en inschrijvingen op het Arr VU-
sekretanaat, Beerstraat 10, 3990 
Meerhout (014/30 11 79) 
16 TONGERLO-WESTERLO: Vic 
Anciaux met als brandend tema ,,ls 
Brussel nog een Vlaamse inzet 
waard"?" In Kapellekeshoef om 
20u 30 Org SMF-Ke/Li 
16 KAPELLEN: VUJOJO-Party m 
de Denneburghoeve, Geeldhanddreef 
9 Begin 20u Org VUJO-Kapellen 
17 KAPELLEN: Kursus ,,Propagan-
datechnieken" (deel 3 De kampag-
ne) Plaatselijke Openbare Biblio
theek, Hoevensebaan 12, van 9u 30 
tot 12u30 Org VU-arr Antwerpen 
1 s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
17 LINT: Kursus ,, Propagandatech-
nieken" (deel 3 de kampagne) Ge 
meentelijk Ontmoetingscentrum ,,De 
Witte Merel' Liersesteenweg 25, van 
14u tot17u30 Org VU arr Antwer
pen I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
20 ANTWERPEN- Kursus Propa-
gandatechnieken" (deel 3 De kam
pagne), VU-sekretanaat, Jozef Lies 
straat 2 om 20u Org VU-arr Antwer
pen I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
21 KAPELLEN: Toneelavond Ta 
boe" door het theater Paljas in zaal 
Concordia Dorpsstraat Kaarten te 
bekomen bij J Verbruggen 
(666 57 77) aan 200 fr Vermindering 
jongeren en +3-pas 175 fr Aan de 
kassa 250 fr Org FVV-Kalmthout 
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Dilbeek-Obervellach-Dalton kijken naar Tchirozérine 

Dllbeek verbroedert met sukses 
De gemeente Dilbeek heeft op het vlak van de internationale 

verbroedering reeds heel wat bewezen. Na de jarenlange vriend
schap met het Oostenrijkse Obervellach is er nu het Amerikaanse 
Dalton. Wie weet leiden deze kontakten niet tot een gezamenlijke 
steun voor het ontwikkelingsprojekt in Niger. Het zou een toon
beeld zijn van een unieke internationale solidariteit! Een overzicht. 

Van 13 tot 18 augustus trok 'n 130 
koppig gezelschap met de St -Rumol-
dusfanfare uit Schepdaal als spil naar 
Obervellach 

Het werd een zeer geslaagde reis 
met talrijke hoogtepunten de interna
tionale Rafting Grand Prix, het bezoek 
aan het heimatcentrum van Spital, de 
drielandentoer over Joegoslavië en 
Italiè, het verbroederingsfeest m de 
tent van het Sembacherhof onder het 
motto „Dllbeek groet Overbellach", 
een bezoek aan de prachtige Sint 
Martens-parochiekerk, de rit naar de 
Mólltaler Gletscher die pas in juni jl 
werd opengesteld, de grote en gezelli
ge wandeling naa de Launsberghütte 
met een slotavond opgeluisterd door 
de St-Rumoldusfanfare en een lokale 
volksdansgroep. 

Met muziek 

Van 28 tot 30 augustus was een 
kleine Musikkapelle uit Obervellach in 
gezelschap van burgemeester J 
Molschl en Frans Scheiber van het 
toeristencentrum op bezoek in Dil-
beek ter gelegenheid van de braderij-
feesten van de Verheydenstraat te 
Dllbeek zelf. Ze traden echter ook op 
in 2 andere deelgemeenten en ken
den het meeste sukses m Schepdaal 
wiens verzustering met Obervellach 
reeds dateert van 1972. 

Van 3 tot 7 september waren de 
Dilbeekse wielertoeristen in Obervel
lach want ze profiteerden van deze 
gelegenheid om ook de wielerwereld-
kampioenschappen in Villach aan te 
doen De eerste dag echter wenste de 
meerderheid de Möiltaler Gletscher te 
bezoeken wat gezien het uitzonderlij
ke mooie weer een echte voltreffer 
werd 

Voor de Amenkaanse-Dilbeekse 
gaststudent David Davenport die pas 
op 18 augustus was gearriveerd werd 
het een unieke reis 

Op 28 augustus jl. vertrok dan de 2e 
Dilbeekse student Patrick Jambe naar 
Dalton terwijl enkele dagen later de 
eerste Dilbeekse student Peter Trap 
opnieuw naar Amerika vertrok om er 
zijn studiën verder te zetten aan de 

Universiteit van Savannah (Zuid Geor
gia). 

Solidariteit 

Frank Stevens, de voorzitter van 

Burgemeester Jef Valkeniers van Dilbeek, gemeenteraadslid Melita 
Steinbacher, burgemeester Jozef Mölschl van Obervellach, met het 
Dilbeekse Konijntje als simbool van de Dilbeekse konijnekoekjes en 
konijnepastei die groot sukses kennen sedert ze verleden jaar het licht 
zagen. 

Ook in Villach waar de wereldkai p oe schapoen w el den werden 
gereden waren de Vlaamse Dilbekenaars thuis. 

Zaterdag 3 oktober: Opendeurdag 

Sekretariaat 
Halle-Vilvoorde 

Op zaterdag 3 oktober 1987 opent het sekretariaat van Volksunie 
Halle-VMvoorde zijn deuren voor kaderleden en leden van Halle-
Vilvoorde en omstreken. 

Tijdens de vakantiemaanden werd 
het sekretariaat 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 tol 
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. sekretariaat-
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 
sekretariaat open tot 20u. 

Moutstraat 7, 1000 Brussel, tel. 02/ 
511.59.54. 

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, sekretanssen 
en penningmeesters te luisteren over 
hun afdeling of politiek kollege. 

Elke voorzitter, sekretaris of pen
ningmeester moet deze vergaderin
gen dan ook bijwonen en zo dit echt 
niet 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 oktotser 1987 om 20u. 
voor de voorzitters 
— vrijdag 23 oktober 1987 om 20u. 
v̂ oor de penningmeesters 
— vrijdag 13 november 1987 om 20u. 
voor de sekretarissen. 

Het arrondissementsbestuur rekent 
op een aktieve aanwezigheid van alle 
betrokkenen. 

het verbroedenngskomitee in Dalton 
was op bezoek in Dilbeek op 12 en 13 
september jl Hij bracht met alleen 
verschillende prijzen mee voor het 
liefdadigheidsbal van burgemeester 
Jef Valkeniers maar kwam Dilbeek 
opnieuw uitnodigen voor een 2e ver-
broederingstrip naar Dalton met Pa
sen 1988. Tevens beloofde hij bij het 
Rode Kruis van Dalton te zullen aan
dringen om ook het ontwikkelingspro
jekt Tchirozérine te steunen samen 
met Dllbeek en Obervellach dat intus
sen reeds officieel zijn steun toezeg
de 

Wordt dit geen staaltje van solidari
teit tussen 3 zustergemeenten ver
spreid over 12 000 km met Dilbeek als 
centrale lokatie? 

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 sekretanaat wil dit nu uitbreiden 
tot alle geïnteresseerden. Voor een 
bijna simbolisch iDedrag 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 Stephane Rummens (02/ 
269.91.47). 

Renaat Rijnders 
10 jaar raadslid 

Het jaarlijks ledenfeest van VU-
Diest op 17 oktober a s m Restaurant 
Berkenhof te Molenstede staat in het 
teken van het tienjarig gemeentelijk 
mandaat van Renaat Rijnders In
schrijven voor 14 oktober bij Paul 
Cresens, Azalealaan 2, 3295 Diest 
(tel 013/33 31 62). 

Deelname in de onkosten, boven 
16 jaar 500 fr, van 10 tot 16 jaar 400 
fr en van 4 tot 10 jaar: 350 fr 

Om19u30 huldiging Renaat Rijn
ders. 10 jaar mandatans 

Om 20u 15: Braadfestijn 

Wie met mee wil tafelen kan even
eens gewoon langskomen voor een 
praatje en een drankje. 

BRABANT 
3 MERCHTEM: vu-bal in zaal Har
monie, Stoofstraat Deuren 20u 30 
Aanvang 21 u Orkest The New Pe
arls 

OKTOBER 

I KEERBERGEN: Informatieavond 
,,Naar een open en vernieuwd beleid 
met de VU in Keerbergen" Sprekers 
zijn Dirk van Sichem de Combe en 
Wim van Haegendoren In zaal Berk 
en Brem Org VU-Keerbergen 
3 DILBEEK: Kursus ,,Thuis in de 
Volksunie" (deel 1 Nationalisme, de 
brandstof). Cultureel Centrum West
rand, Kamerijklaan, van 9u 30 tot 13u. 
Org VU-arr Brussel i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
3 HERENT: Brusseldag met o m V 
Anciaux en W. Kuijpers Samenkomst 
Barrikadenplein Brussel om 9u 30 
Voormiddag bezoek parlement Na
middag bezoek Bijstandswijk en Ma-
rollen 's Avonds eventueel kroegen-
tocht Inl bij B Debaere (016/ 
20 23 94) Org Dosfel-Herent 
3 BRUSSEL: Opendeurdag Arron
dissementeel Sekretariaat Mout
straat 7, 1000 Brussel ('t Schuurke) 
3 LEUVEN: Bezoek aan het kasteel 
van Arenberg o I V gids Samenkomst 
om 14u 15 aan de Oude Kantien te 
Heverlee (Leuven) Deelnameprijs 50 
fr (onkosten gids) Org Rodenbach-
kring 
3 DWORP: Mossel en Fnetfestijn in 
Zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat van
af 17u 30, ook op 4/10 vanaf 11u 30, 
Naast mosselen keuze uit steaks, ha
ringlapjes, tomaat-garnaal enz Org 
VU-Dworp 
10 VILVOORDE: Kursus ,,Thuis m 
de Volksunie" (deel 1 Nationalisme, 
de brandstof), ,,Vilok", Slachthuis-
plein 82, van 9u 30 tot 13u Org VU-
arr Halle-Vilvoorde i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
I I WEMMEL: Haantjesfeest in zaal 
Nachtegaal aan de St Servaaskerk 
Vanaf 18u Ook op 11 oktober van 12 
tot 16u Org VU-Wemmel 
17 DILBEEK: Kursus ,,Thuis m de 
Volksunie" (deel 2 Vlaamse Bewe
ging en Vlaams-nationalisme), Cultu
reel Centrum Westrand, Kamerij
klaan, van 9u 30 tot 13u Org VU-arr 
Brussel i s m Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel 
17 JETTE: Voetrally v d Vlaamse 
Wandelklub Vertrek tussen 14 en 15 
uur in het trefcentrum Leopold I straat 
329 Inschrijving ter plaatse aan 20 fr 
per deelnemer (verzekering) Aan
komst in het St Pieterskollege Talrij
ke prijzen 
18 KEERBERGEN: Wandeling 
langsheen het meer van Keerbergen 
Afspraak aan het Station van Leuven 
Fietsers om 14u , wegens om 14u.30. 
Org Dosfelknng-Leuven 

n 23j gehuwde licentiate Germaan
se filologie (grote ondersch ) (Ned. 
Engels) zoekt een geschikte betrek
king eventueel in het bedrijfsleven 
Voor ml zich wenden tot Senator
burgemeester dr. J Valkeniers (02/ 
569.16.04) 
n 23j gehuwde licentiaat Germaan
se filologie (Ned.-Eng.) (grote on
dersch ) en geagregeerde hoger sec. 
ond zoekt een geschikte betrekking, 
eventueel m het bedrijfsleven Voor 
ml zich wenden tot Senator-burge
meester dr J. Valkeniers (02/ 
569.16.04). 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

M J SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 
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VUJO-Leeuwenmoed voert aktie 

Een dossier over 
de Lovendegemse 
verkeersveiligheid 

Dat er de jongste maanden heelwat veranderd is in de verl<eers-
situatie op Lovendegemse bodem zullen de meeste inwoners 
reeds ondervonden hebben. Vooral bij het terug openstellen van 
de Kon. Leopoldstraat. 

Het verkeer dat uit de richting Zo-
mergem komt en zich richting Gent-
Eeklo wil begeven, hoeft met meer 
langs de Lovendegemse dorpskern, 
maar kan via richting Lo-brug de Kon 
Leopoldstraat de Gentse baan berei
ken (Wat een pluspunt te noemen is) 
Wel stellen we vast dat menig auto
mobilist deze vernieuwde weg be-
schouvrt als ,,autostrade" De 60 km 
die er aangegeven wordt overtuigd 
maar weinig automobilisten Vandaar 
ook dat men ter hoogte van het kruis
punt Kasteeldreef, Kon Leopoldstraat 
reeds een 10-tal ongevallen kan note
ren 

Sterk dossier 
Dit zette de Volksuniejongeren van 

Leeuwenmoed ertoe aan om in de 
maand mei eens rond te pendelen in 
hun gemeente en een aantal gevaard-
lijke situaties toe te lichten 

Al vlug kwamen zij tot de vaststel
ling dat met weinig middelen, maar 
met de nodige vindingrijkheid de ver
keersveiligheid van de burger kan 
verbeterd worden 

Tijdens de vakantie werd een dos
sier samengesteld om als voorbeeld 
te dienen hoe dit kan verwezenlijkt 
worden Daarin worden een aantal 
situaties uiteen gedaan (telkens geïl
lustreerd met foto's) 

Elke situatie wordt geanalyseerd in 
de probleemstelling, de oorzaak en 
het vinden van een mogelijke oplos
sing 

Om dit te staven nemen we het 
kruispunt Kasteeldreef-Kon Leopold
straat Het probleem uit zich in heel 
wat verkeersongevallen De oorzaak 
ligt bij overdreven snelheid, onduide
lijke en onstabiele spiegel, slechte 
zichtbaarheid Een mogelijke oplos
sing zou zijn verkeersdrempels, knip
perlichten, gevaarsborden, grotere en 
stabielere spiegel Zo werd elk punt 
uit de doeken gedaan 

In het dossier worden er een viertal 
onderwerpen aangesneden, nl ge
vaarlijke kruispunten, fietspaden, 
voetpaden en verkeersborden Vooral 
nu het mnieuwe schooljaar gestart is, 
vinden ze het hoogtijd dat er eens wat 
gedaan wordt aan deftige voetpaden 
en ,,wettelijke" fietspaden 

Dat men de jongste jaren het land
schap verfraaid heeft met allerlei 
groen, kan men achter staan, maar nu 
dienen er voet- en fietspaden uit de 
grond te rijzen 

Misschien is dit geen utopie met de 
verkiezingen van 1988 m het vooruit
zicht Daarom zullen de Volksuniejon
geren van Leeuwenmoed ervoor ijve
ren dat hun dossier in de eerst volgen
de gemeenteraad ter sprake komt 

Ook vraagt men de aandacht van 
de gemeenteraadsleden om de resul
taten van de verkeerskommissie af en 
toe op te vragen zodoende dat de 
bevolking geïnformeerd wordt over de 

,,Opzij, opzij, opzij, hier komt een fietser voorbijl" Maar met 
bekwame moed werden de borden ingepakt Van leeuwenmoed 
gesproken.... (foto wu) 

verkeersveiligheid in eigen gemeente 

Dat de verkeersaktie een sukses 
was, blijkt uit het feit dat de burge
meester de volgende dag aan de 

politie opdracht gaf om de 30-tal slo
ganborden te verwijderen 

Hopelijk zal hij de VUJO-voorstellen 
eenvlug verwezenlijken 

Diskussieavond te St.-Niklaas 
Het ziekenhuis In de branding 

Het stormt m de ziekenhuiswereld 
Onmisbaar geachte instellingen ver
dwijnen, andere sluiten hun pediatrie, 
hun materniteit en bouwen hun ver-
zorgingsafdelingen af 

Is er dan ineens te weinig geld voor 
onze gezondheid'' Of hoeven onze 
kinderen geen ziekenhuis meer' Zijn 
materniteiten dan overbodig gewor
den in Vlaanderen' Laten wij onze 
langdurig zieken in de toekomst links 
l iggen' Daar tegenover stelt men wel 
eens dat computer, niersteenverbrij-
zelaar, CT scans hun vaste plaats 
verworven hebben m het huidige zie
kenhuis Heeft de techniek dan de 
plaats van de dokter en de verplegen
de ingenomen' 

Is het daarom ook dat ziekenhuis
groeperingen, thuisbevalling, thuis-

Z O € K ^ È C J € 

Zoekertje 
I 23-jarige jonge dame, diploma ge
gradueerde in de verpleegkunde, 
zoekt een passende betrekking, bij 
voorkeur in omgeving van Gent of van 
Antwerpen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden Senator O Van Oote-
ghem. Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (tel 091/30 72 87) 

5« INTERNATIONAAL SKISALON 
2 oktober -11 oktober '87 
Bezoek de Weekend Knack-stand en... 
WIN EEK SKIVAKANTIE! 
(voor 2 personen) 
Het skisalon '87 vindt plaats te 
Antwerpen (2,3 & 4/10), Hasselt (5/10), 
Luik (6/10), Namen (7/10), Leuven (8/10), 
Brussel (9,10/10), Gent (11/10). 
Als u erop afkomt en onderstaande bon 
deponeert in de urne op de stand van 
Weetend Knack, maak je kans een heer-
lijte ski-vakantie te winnen, (voor 2 per
sonen, half pension, inklusief auto-
carreis, skiliften en huur materiaal). 
De winnaar wordt gepubliceerd in 
Weekend Knack van 28/10. 

DEELNEMINGSFORMULIER (invullen in drukletters) 

Naam: 

Voornaam: 

Straat: 

Postnr.: 

Nr; 

Gemeente: 

Telefoonnummer: 

verzorging zo sterk komen opzetten' 
Is de sterkere verzuiling m openbare 
en Cantasgroep het ideale toekomst
beeld voor de Wase zieke'Komende 
huisarts, de specialist, de verplegen
de m de toekomst naar de zieke in 
plaats van het omgekeerde' 

Rond deze temata spreken 

dr M de Brabanter, voorzitter van 
het Algemeen Sindikaat van de Ge
neesheren van België, 

de heer Roger van Ranst, voorzitter 
OCMW, 

mevrouw Nelly Maes, volksverte
genwoordiger 

De bijeenkomst gaat door op dins
dag 6 oktober 1987, om 20u te Sint-
Niklaas, Cipierage, Grote Markt, en 
wordt georganiseerd door de A Ver-
bruggenknng-Sint-Niklaas 

Arr. kongres 
te St.-NIklaas 

De Volksunie van het arr St -Ni
klaas houdt op zaterdag 24 oktober 
1987 een arrondissementeel kongres 
over het gemeentebeleid 

In de voormiddag zullen op de sek-
tievergadenngen als belangrijkste 
themata behandeld worden 
— Tewerkstelling (verantw J Wey-
ers), 
— Sociaal beleid (verantw B Alder-
weireldt), 
— Milieproblemen (verantw N 
Maes), 
— OCMW (verantw R van Ranst) 

Al deze problemen zullen vanuit 
een Waas perspektief belicht worden 

Tijdens de namiddagzitting worden 
de resoluties van de werkgroepen 
besproken en bij stemming bekrach
tigd 

Algemeen voorzitter Jaak Gabriels 
houdt de slottoespraak 

Vredesavond te Heusden-Zolder 
Op zondag 23 oktober gaat een 

Vredesbetoging door te Brussel Wie 
wil meegaan dan dit door inschrijving 
op de bus of bussen die worden 
ingeldgd door het Vredeskomitee in 
de schoot van de Gemeentelijke 
Jeugdraad 

Tickets aan 100 fr zijn te bekomen 
bij Willy en Simonne Janssens-Van-
oppen, Michel Scheperslaan 171, tel 
011/53 68 23 

Ter voorbereiding hebben wij een 

voordracht- en diskussieavond op 
touwgezet 

Europarlementslid Willy Kuijpers 
zal deze avond inleiden en antwoor
den op uw vragen 

Thema ontwapening, wapenwed
loop, raketten en de visie van België 
daarop 

Niet vergeten dinsdag 20 oktober 
1987 om 20 uur in het bovenzaaltje 
van Kaffee De Oude Kring, te Heus-
den-Centrum 

Met Miei Cools e.a. 
Unicef-Koncert te Hasselt 

Het Unicef-komitee-Hasselt nodigt 
uit op het eerste Unicef-Koncert dat 
plaats heeft in de grote schouwburg 
van het Cultureel Centrum op donder
dag 29 oktober e k met Miei Cools, de 
koren Meisjeskoor Humaniora ,,Vir-
ga Jesse", Hasselt o I v Le Schepers 
en Virrelol o I v Miels Cools De Oek-
rainse volksdansgroep Poltava met 
een primeur voor Hasselt de Bandou-
••a, een 55 snareninstrument Jeanni-

ne Theunis van Virga Radio Omroep 
heeft de leiding en de presentatie 

Toegangskaarten zijn te verkrijgen 
aan de prijs van 250 fr aan de kassa 
van het C C H en in de Demerstraat 
17 te Hasselt 

Unicef-kontaktadres Sterrebos 48, 
3512 Hasselt-Stevoort (rek 001-
1692441-61) Meer info bij Theo Hoe
ven te Stevoort (011/31 10 30) 

Maasoeter naar Wachtebeke! 
Jongeren die mee willen naar de 

Volksuniejongerendag kunnen hun 
naam opgeven Zij ontvangen dan de 
informatiebrochure Zich wenden tot 

voor Kinrooi Bert Schoofs, Breeer-
steenweg 85 3688 Kinroo 

voor Oetervallei Robert Brouwers, 
Hoogstraat 6 3670 Neeroeteren 

voor Maaseik Karel Henckens, Ha-
montweg 81 3680 Maaseik 

voor Dilsen Koen Thevissen, Euro
palaan 38 3650 Dilsen 

OOST-VL. 
OKTOBER 

3 ERTVELDE: Hobbytentoonstel
ling in Vlaams Huis ,,De Veldbloem", 
Hoge Averijestraat 5 Officiële ope
ning om 15u door P Van Grember-
gen Ook op 4/10 van 10 tot 20u 
Inkom gratis 

3 HAMME: Jaarlijks bas m zaal 
,Vlaamse Schouwburg", Peper

straat Deuren 20u 30 Eerste dans 
21u30 Inkom 120 fr, vvk 100 fr 
Org VU-Groot-Hamme 

3 BRAKEL: Leeuwenbal m zaal Ce
res, Neerstraat vanaf 20u Met toege
zegde aanwezigheid van voorzitter J 
Gabriels Inkom 100 fr , vvk 80 fr 
Org VU-Brakel 

9 ERTVELDE: Tentoonstelling 
Emiel Van Zele ..Mariel" in Vlaams 
HUIS De Veldbloem, Hoge Averijstraat 
5 te Ertvelde Deze tentoonstelling 
loopt tot 11 nov en is open op wo-do-
vr vanaf 17u , op zat vanaf 14u en 
zondag lOu Org Vrienden v/h 
Vlaams Huis 

12 AALST: Kursus ,,Uitdagingen 
aan Vlaanderen" (deel 1) in ,,Het 
Gulden Vlies", Esplanadeplein 13, 
om 20u Org VU-arr Aalst i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

16 NEVELE: Mosselsouper m zaal 
Novi te Nevele vanaf 19u30 Deelna
me 300 fr Org VU-Nevele 
16 DESTELBERGEN: Groot 
Vlaams Vis- en Mosselfestijn in zaal 
Berghine, Dorp, vanaf 19u 300 fr pp 
voor schotel naar keuze Inschrijven 
bij Johan Buelen (091/30 04 22a 
Org VU-Destelbergen-Heusden 

LIMBURG 
OKTOBER 

2 LUMMEN: JosGhysen leest voor 
In zaal Oosterhof-Lummen om 20u 
Inkom jongeren 100 fr, kassa 250 fr, 
vvk 200 fr (Bank Brussel Lambert-
Lummen) Org FVV-Lummen 
13 AS: Kursus ,,Propagandatech-
nieken" (deel 1 Een terreinverken
ning vanuit de professionele invals
hoek), Overemdstrat 10, om 20u 
Org VU-arr Tongeren-Maaseik 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
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WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

2 IZEGEM: Stadhuis Opening Eu-
ropalia-tentoonstelling „Bosch m het 
Prado" tot 27/10 Org VSVK 

2 GISTEL: Milieuavond „Zuiver wa
ter, hoeksteen van ons leven" door 
Julien Desseyn en „Afvaleilanden 
voor onze kust, nooi t ' " door Wilfned 
Vandaele Om 20u in de zaal van 
cafe Uilenspiegel, Stationsstraat 85 
Inkom gratis Iedereen welkom Org 
VU-Gistel 

3 GISTEL: Milieufotosatan Af
spraak voor info om 14u m de boven
zaal van cafe Uylenspiegel, Stations
straat 85 Fototoestel meebrengen 
Org VU-Gistel 

4 IZEGEM: Wandeling te Wijnen-
daele Org Wandelklub Vlaams 
HUIS 

ee^^L, 

N'.^*riezl«'-

we doen met u mee 

4 GISTEL: Milieuwandelzoektocht 
(4 km) Start tussen 13 en 15 uur aan 
cafe Uylenspiegel, Stationsstrat 85 
Prijs 30 fr Mooie prijzen Org VU-
Gistel 
5 BRUGGE: ,,Definanciële benade
ling van Vlaanderen" door prof Ed-
gard Van de Velde Om 20u in ,,De 
Gekroonde Laars", ter Steenstraat 
Org VVB-Brugge 

7 OOSTENDE: Kursus ,.Wegwijs in 
eigen st(r)aat" (deel 1 Het politieke 
spel), Trefcentrum, Aartshertogstraat 
4, om20u Org VUJO-arr Oostende-
Veurne-Diksmuide i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

8 VER-ASSEBROEK: Voordracht 
met bespring in herberg Leenhof, P 
Verhaegheplein 23 ,,Luisteren in de 
st i l te" muziek horen, begrijpen, bele
ven Inkom leden 50 fr, met-leden 80 
fr Org DF-Ver-Assebroek 

9 IZEGEM: Vlaams Huis Achtste 
kaarting, ook op 10/10 Org Kaar-
tersklub Vlaams Huis 
12 IZEGEM: Kursus ,,Thuis m de 
Volksunie" (deel 3 Het politiek spec
trum m België), Vlaams Huis, Markt, 
om 19u30 Org VU-arr Roeselare-
Tielt I s m Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel 

14 OOSTENDE: Kursus ,,Wegwijs 
in eigen st(r)aat" (deel 2 Het institu
tionele raamwerk), Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4, om 20u Org 
VUJO-arr Oostende-Veurne-Diks-
muide I s m Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel 

18 ROESELARE: Balinese Kunst, 
tentoonstelling in Museum Blomme, 
Ooststraat 84 Deze loopt van 17 tot 
25okt Open weekdagen van 16u 30 
tot 19u , weekeinde van 14 tot 20u 
Org Vlaams Dienstencentrum 't 
Leeuwke Inkom vnj 
19 IZEGEM: Oud Stadhuis Senator 
M Capoen spreekt over politieke en 
sociale problemen Org VVVG-lze-
gem 

Wijziging Bonheiden-Rijmenam 

S PDMRiRlEsNiNlA[QHiT 
hn fc . — W - j É & U t M . ^ . a 

Zaal Volkslust — Bonheiden. 

Niet op 10 oktober 1987, maar nu zaterdag 3 oktober vanaf 20 uur. 

Dansorkest Paul & Saiva Venia. 

Gratis vat om 23u. 

inkom 100 fr. 

»f?ufo.eni"ë 

^\U^''' 
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we doen met u mee 

lar op 
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ASLKS 
we doen met u mee 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

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 inst raat 126 

1 0 9 0 Brussel 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

Tel . 4 2 6 . 1 9 . 3 9 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09en053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhouet te 
Marwi tz 
Rodens tock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235 64 75 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschaIck 
Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 
03/888.44.07 03/888.56.55 

innwMwtffci 
ZO'VEEL • E T M 

a « M M r k t o « r a a l M r 

•Tf ENHOuwciwvcrr n 
ANTVMNWN T^SSI.HM 

q — N STUDIO 
JHy DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwfelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

G r o o t h a n d e l Henge l spo r t 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-460 68.93 

Import Export 

.̂ i ̂
 

mlgrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 
I. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 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 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353 70.39 

Dames tieren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36 36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczl 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. 

A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 
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16 w& 
Elsje Helewaut van de popgroep Elisa Waut: 

Mijn grootste streven? Gelukkig zijn! 
BRUSSEL. — Vlaanderen is niet meteen liet land 

waar de popartiesten aan de bomen hangen. Zij lij
ken veeleer een zeldzaam kruid dat moeite heeft om 
te over-leven. 

Sinds enige tijd is er echter enige hoop: de groep 
Elisa Waut begint straks aan een internationale toer. 

LSJE HELEWAUT trekt 
sinds enkele jaren rond 
met een driekoppige 

groep, die luistert naar de naam 
,,Elisa Waut" Samen met haar 
broer Hans en vriend Chery De-
rycke brachten zij reeds een mini 
elpee, drie singels en onlangs 
ook een echte elpee op de mu
ziekmarkt Het liedje ,,Four Ti
mes More" werd een overtui
gende hit De 25-jarige zangeres 
IS ook te zien m anti-drugs rekla-
mespotjes na het tv-joernaal of in 
advertenties ten gunste van 
Greenpeace 

Om zich voltijds aan haar pas
sie te kunnen wijden, gaf zij haar 
ambtenarenjob bij de Vlaamse 
Gemeenschap tijdelijk op Niet 
zonder resultaat, want nu liggen 
de vliegtuigtickets klaar 

Boeiend detail de Waalse 
popzangers Jo Lemaire mag dan 
al haar optrekje hebben boven 
het Volksunie-lokaal ;n Bilzen, 
Elisa Waut koos als repetitielo
kaal voor een bovenzaaltje van 
het Vlaams-nationaal trefcentrum 
in Brugge 

Elsje Helewaut oogt uitdagend, 
praat zacht en lijkt een tikje 
timide 

Commedia 
WIJ: Het zomerseizoen is 

voorbij. Hoe is dit geweest? 
E. Helewaut: ,,De zomer is wel 

voorbij, bij ons begint het nog 
maar goed te draaien 

De voorbije maanden hebben 
wij veel gerepeteerd en pas in au
gustus verzorgden wij een viertal 
koncerten Maar vanaf nu tot eind 
oktober zit het eivol met gemid
deld drie optredens per week 
Onze agenda is dus goed ge
vuld " 

WIJ: En de jongste plaat 
„Commedia"? 

E. Helewaut: ,,Die loopt als 
een trein 

Sinds we deze plaat uitbrach
ten, bleef deze onafgebroken en 
tot op vandaag in de top-vijf van 
de best verkochte Belgische pla
ten staan Ook in het buitenland 
gaat deze elpee vlot over de toon
bank Tot in Japan 

WIJ: Japan? 
E. Helewaut: ,,Inderdaad In 

november gaan we zelfs naar Ja
pan voor een promotietoernee en 
een reeks optredens 

Bovendien zijn er optredens 
gepland in Duitsland en ook de 
televisie betuigt haar interesse 
Volgende week is Frankrijk aan 
de beurt en nadien volgt Neder 
land " 

ten goede gekeerd is Lees er de 
kritici maar op na Nu is een op
treden uitgegroeid tot een echt 
koncert, met een dehor, aange
paste kledij, enz De uitbreiding 
naar acht heeft daar ongetwijfeld 
veel mee te maken Bovendien 
hebben we ontzettend bijgeleerd 
tijdens de afgelopen twee jaar 

Ik meen trouwens dat elke be-

Elisa Waut ,,/n Vlaanderen is men er o zo rap bij om je bij de eerste 
misstap af te kraken Muziek maken is echt met de rechtstreekse weg 
naar het geluk " (foto: Anoia) 

Niet rijk 
WIJ: U klinkt heel erg opti

mistisch, alhoewel het een hele 
tijd geduurd heeft vooraleer het 
begon te lopen. Ik hoor niette

min dat U het nog steeds met 
karige middelen moet doen. 

E. Helewaut: ,,Het is met om
dat een plaat goed loopt, datje er 
onmiddellijk met de hele groep 
kunt van leven 

Ikzelf maak nog steeds gebruik 
van het systeem loopbaanonder
breking, mijn broer en Chery 
doen hun gewone job verder Het 
IS heus met makkelijk om als 
jonge groep financieel rond te ko
men " 

WIJ: U hebt de groep ook uit
gebreid? 

E. Helewaut: ,,De kerngroep 
blijft beperkt tot drie, maar wan
neer we optreden zijn we nu met 
acht Deze gastmuzikanten wor
den per optreden betaald " 

WIJ: Vroeger werd al eens 
gezegd dat Elisa Waut live niet 
zo best presteerde. Is dit on
dertussen veranderd? 

E. Helewaut: ,,lk denk dat het 

ginnende groep het nodige kre
diet verdient Het is pas door veel 
oefenen, nieuwe zaken uittesten 
en doorbijten dat het kan verbete
ren " 

Europese pop 
WIJ: Sommigen kleven het 

etiket rock op de door U ver
tolkte muziek, anderen houden 
het bij jazzy. Hoe noemt U het 
zelf? 

E. Helewaut: ,,Noch rock, 
noch jazzy Ik hou het bij pop, Eu
ropese pop 

Veel groepen laten zich im
mers inspireren door Engelse of 
Amerikaanse popgroepen, maar 
wij proberen een eigen geluid te 
brengen In onze muziek hoor en 
voel je tal van Europese invloe
den Daarom ook die term Euro
pese pop 

Wij proberen onszelf te blijven, 
zonder teentje buur te spelen 

WIJ: U voert op t-shirts en 
via televisie publiciteit voor 
Greenpeace en tegen drugs. 
Staat U daar ook oprecht 
achter? 

E. Helewaut: ,,lk ben graag in
gegaan op het verzoek van de 
BRT om de anti-drugkampanje te 
steunen Ikzelf ben heel clean ik 
drink bijna nooit, ik rook nooit een 
sigaret, ik probeer gezond voed
sel te eten en ik neem geen medi
cijnen, behalve homeopathische 

Wat Greenpeace betreft, vind 
ik dit de evidentie zelf Hetgeen 
Greenpeace doet, houdt verband 
met de toekomst van onze we
reld zij proberen te redden wat 
er nog te redden valt Ik steun 
hen trouwens al geruime tijd " 

Uitlaatklep 
WIJ: Wij vinden deze of een 

andere ,,boodschap" niet met
een terug in uw teksten... 

E. Helewaut: ,,Echte bood
schappen wens ik met te geven 
Iedereen beslist best zelf wat hij 
goed of slecht vindt Ik heb heus 
met de pretentie om aan mensen 
te zeggen hoe zij moeten leven 
Alleen op de jongste plaat heb ik 
een liedje ten gunste van het mi
lieubehoud opgenomen 

Mijn teksten zijn voor het over
ige heel persoonlijk over wat ik 
meemaak, fantastische dingen 
ook wel Het feit dat andere men
sen daar vaak een heel andere 
betekenis in ontdekken en dat zij 
er aldus een nieuwe dimensie 
aan geven, vind ik precies pret
tig " 

WIJ: U schrijft die teksten 
helemaal zelf? 

E. Helewaut: ,,Ja Ik schrijf al 
jaren en ik doe dit biezonder 
graag Ik heb dit nodig De een 
moet joggen om zich goed te voe
len, de ander gaat tennissen om 
zich af te reageren 

Ik heb daarentegen pen en pa
pier nodig, schrijven is voor mij 
een uitlaatklep " 

WIJ: Iemand die schrijft, 
leest doorgaans ook veel... 

E. Helewaut: ,,lk heb het de 
jongste tijd zo druk gehad, waar
door ik zeer weinig leestijd 
vond '' 

WIJ: Vindt U dit niet erg? 
E. Helewaut: „Eigenlijk wel 

Mijn literatuur beperkt zich nu tot 
tijdschriften En verder probeer ik 
nogal wat televisie te kijken 

Aan de vijf boeken die op mijn 
nachttafeltje rusten, ben ik wel 
begonnen maar deze blijven nu 
jammer genoeg onaangeroerd " 

Engels denken 
WIJ: Hoe ziet een dagje er bij 

U uit? 

E. Helewaut: ,,Zelden het
zelfde en, zoals ik al zei, erg 
druk opnames, interviews, repe
tities, vergaderen, playbacken in 
diskoteken, live optredens 

WIJ: Waarom zingt U in het 
Engels? 

E. Helewaut: ,lk schrijf poëzie 
in het Nederlands, maar mijn 
liedjesteksten zullen, voorlopig 
althans, Engels blijven 

Omdat dit beter past in het 
genre muziek dat ik vertolk Bo
vendien lijkt me dit noodzakelijk 
als je internationaal wilt doorbre
ken " 

WIJ: Laat U dan uw teksten 
vertalen? 

E. Helewaut: ,,lk schrijf ze al
lemaal zelf Mijn tweede taal is 
Engels en van l<indsbeen af vond 
ik dit een leuke taal De invloed 
van de toenmalige illegale radio 
Caroline is voor mij in dit verband 
met onbelangrijk geweest Ik 
meen te kunnen denken in het 
Engels " 

'n Fanbrief 
WIJ: Waarvan droomt Elsje 

Helewaut? Behalve dan van de 
lotto... 

E. Helewaut: ,,Van de lotto 
droom ik met meteen 

Het voornaamste lijkt me — en 
daarom ook hebben wij de elpee 
,Commedia" genoemd — dat ik 

altijd gelukkig wil zijn Dat is mijn 
grootste streven Wanneer ik iets 
doe waardoor ik met gelukkig 
ben, dan breek ik daar meteen 
mee 

Soms heb ik wel eens goesting 
om met dit vak te kappen, omdat 
men er in Vlaanderen zo rap bij is 
om je bij de eerste misstap af te 
kraken Muziek maken is echt 
met de rechtstreekse weg naar 
het geluk Gelukkig zijn er altijd 
mensen die je helpen om door te 
gaan Een fanbrief, waarin ie
mand schrijft dat onze muziek 
hem gelukkig maakt, kan wonde
ren doen'" 

WIJ: U bent dus helemaal 
niet de koele, onbewogen zan
geres van op de foto's? 

E. Helewaut: ,,lk ben inder
daad biezonder gevoelig Het feit 
dat ik afstandelijk lijk, betekent 
veeleer dat ik eigenlijk heel 
kwetsbaar ben " 

(pvdd) 
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