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NIaams Nationaal

,,Vlaanderen met 58 percent van de gediplomeerden en 60 percent van
de bevolking krijgt thans maar 50 percent van de middelen. Dat is niet
meer redelijk en hoogst onrechtvaardig."
(Hoofdredakteur Lou de Clerck in „Gazet van Antwerpen" van 6 oktober '87.)

Oplopende spanning
De weerberichten uit de Wetstraat luiden niet anders dan die
van Ukkel: grijs en betrokken, met buien en stormvlagen.
Het is niet meer alleen de zaak Happart die de barometer
naar beneden drukt. Het dossier-Voeren bevindt zich weliswaar in een akute faze. De vervaldatum verstrijkt volgende
week.
Of de regering hem zal overleven, valt niet te voorspellen;
politiek behoort niet tot de exacte wetenschappen. De speelruimte is klein. Door de zaak Happart jarenlang voor zich uit
te schuiven, heeft Martens zich in de groteske situatie gewerkt,
thans de quadratuur van de cirkel te moeten vinden: Happart
onthoofden zonder dat diens hoofd in de mand valt. Iets anders
dan een truuk bestaat er niet voor dit probleem. De enige echte
oplossing — het toepassen van wet en rechtspraak naar de
geest en naar de letter — betekent immers het einde van zijn reOf hij die truuk vindt en of al zijn koalitiepartners bereid zijn
hem te slikken, weten we over enkele dagen. Scherpst wordt
daarbij uitgekeken naar de houding van de CVP en de PSC.
Deze houding is echter niet zo duidelijk dan uit ronkende verklaringen zou kimnen afgeleid worden.
Na de frakassante verklaringen van voorzitter Deprez, die
zijn partij-achterban mobiliseerde om zijn ministers onder
druk te zetten, heeft de PSC zich in stilzwijgen gehuld, weliswaar in overleg met de PRL wat op Waalse frontvorming wijst.
Bij de CVP zijn de verhoudingen nog minder duidelijk. Het
ultimatum van haar Kamerfraktie wendt een krachtdadigheid
voor die in feite niet bestaat. De radikaalste groep is thans verplicht, als de feiten hem daartoe dwingen, tot het uiterste te
gaan. Maar eigenlijk heeft hij daarvoor schrik en hoopt ook
hij, dat de truuk van Martens voldoende subtiel zal zijn om er
zich te kunnen bij neerleggen.
De CVP heeft zich jarenlang geplooid naar alle grappen en
grollen van de regering in de zaak Voeren. Indien zij thans het
been stijf zou houden, zal dat niet zijn uit plotse Vlaamse daadvaardigheid maar om andere motieven.
Deze andere motieven — de mislukking van het werklozenbeleid, het uitblijven van echte financiële sanering, het begrotingstekort, de divergenties over de belastingsverlaging en inzake de TGV of de parlementaire agenda, wellicht ook de begeerte om het mutualiteitsdossier gesloten te houden — verklaren goeddeels de huidige spanningen binnen de CVP. De Twee
Kerkenstraat is stuurloos. Opgeschrikt door steeds somberder
opiniepeilingen en door de behendigheid waarmee de liberalen de elektorale lakens naar zich toetrekken, aarzelt ze tussen
thans breken, een beetje voortsukkelen of de termijn uitdoen.
Het feit dat ze bij gebrek aan een dauphin nog niet de traditionele vadermoord op de eigen eerste-minister kan plegen, speelt
daarbij ook al een rol.
Alleen vanuit deze stuurloosheid is te verklaren, waarom zij
plots hoog spel speelt in het abortus-dossier. Dat ze zich bij de
regeringsverklaring zou hebben laten rollen, zoals ze thans
wil doen geloven, is ongeloofwaardig. Indien dat trouwens zo
zou zijn, zou het een kriminele zorgeloosheid betekenen in een
dossier dat zijzelf primordiaal acht.
In arren moede grijpen de christendemokraten sinds onheuglijke tijden naar de „schone ziel van het kind". Een prangend
probleem zoals dat van de zwangerschapsonderbreking, dat
diep inwerkt op de gewetens, wordt verlaagd tot taktisch
Wetstraatgepoker en elektoraal argument.
Een elektoraal argument dat trouwens niet ver zal lopen. Na
ernstig en ampel beraad binnen de partijstrukturen wordt volgende zaterdag aan de partijraad van de Volksunie de tekst
voorgelegd van een VU-wetsvoorstel dat in alle voorbereidende instanties reeds eenstemmig werd aanvaard. Dit voorstel, dat abortus op aanvraag onmogelijk maakt maar de echte
noodsituaties breedmenselijk tegemoet treedt, zal het de exploitanten van het probleem — zowel die van de ene als van de
andere kant — moeilijk maken, hun demagogie nog langer te
verkopen.
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Krisis-scenarJo's worden uitgetest

Truuk-met-de-koning
Woensdagnamiddag kon het jonge VU-kamerlid
Johan Sauwens dan toch zijn Voer-interpellatie houden in aanwezigheid van premier Martens.
Voor de regering dringt de tijd en dreigt de krisis.
ET afsluitingsuur — de zg.
deadline — voor het ter
perse gaan, maal<t het ons
onmogelijk in dit nummer nog
verslag uit te brengen over wat er
gisteren precies in de kamerkommissie gebeurde. Alhoewel dit
niet zo moeilijk te voorspellen is.
VU-kamerlid Johan Sauwens
zal de eerste minister gewezen
hebben op de onwettelijke
toestand in Voeren, de negatie
van alle gerechtelijke uitspraken,
de aanhoudende anti-Vlaamse
pesterijen van de Happart-militie
en de hypokrisie van de Belgische regering terzake. Besluitend met de eis dat wet en recht
nu eindelijk moeten worden gerespekteerd en toegepast. ,,Zoniet dient U hieruit uw konklusles
te trekken en uw ontslag in te dienen", aldus nog Sauwens.
Vermoedelijk
zal
Marlens
gisteren het antwoord schuldig
gebleven zijn, omdat hij eenvoudigweg nog steeds geen oplossing heeft. Daarvoor wordt immers gewacht op de terugkeer

van PSC-topminister Maystadt.
Naar verluidt zou deze zich op
hetzelfde strakke pro-Happartstandpunt van PSC-voorzitter
Deprez geplaatst hebben, waardoor een krisis(je) onvermijdelijk
lijkt.
Ondertussen wordt gegoocheld met een reeks scenario's.
Eén daarvan heet de truuk-metde-koning te zijn. Samengevat
werkt deze als volgt: Martens legt
volgende week een zg. voor de
PSC onaanvaardbaar voorstel op
tafel, stelt vast dat hij niet tot een
konsensus komt en holt naar het
Paleis. Daar weigert men zijn
regeringsontslag.
Vervolgens
wordt de PSC eventjes onder
druk gezet, met de belofte van
een reeks ,,kompensaties" op
andere terreinen. Na wat drukdoenerij om en rond de Wetstraat
bereikt men uiteindelijk toch een
kompromis, waardoor de regering weer voor een tijdje overeind
blijft. Lukt dit truukje niet, dan
gaan we met zijn allen in december naar het stemhokje. Maar

zo'n vaart zal het waarschijnlijk
niet lopen. (Al was het maar omdat de CVP vreest voor een ferme
uppercut vanwege de kiezer.)
Verbijsterend bij dit platvloerse
gesjoemel
is de
nuchtere
vaststelling dat de Vlamingen in
elk geval een rekening zullen
moeten betalen; gevaar waarvoor VU-voorzitter Jaak Gabriels
in een recente Konfrontatieuitzending nochtans gewaarschuwd heeft. Blijft Happart
schepen, dan is er in wezen niks
veranderd en duurt de onwettelijkheid voort. Wordt Happart definitief aan de kant gezet, dan zal
de faktuur zeer duur uitvallen.
Komen er verkiezingen, dan zal
de PSC alles op alles zal zetten
om een Grondwetsverklaring te
verhinderen.
Of waartoe het geroemde
staatsmanschap van Wilfried
Martens leidt...
(pvdd)

Kredietkaart
Is het hebben en tonen
van een kredietkaart
meer dan een statussym
bool? Wij zochten naar
antwoorden op biz. 20.

m
In dat geval heeft de Vlaamse ontvoogdingsstrijd weinig zin gehad Dat
wist August Vermeylen al in 1895

... en WIJ

Mark A n d r i e s ,
O.L.V.-Waver

De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek Naamloze brieven gaan de scheurmand m, 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 essentie van de inhoud te veranderen
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
De redaktie

BOKKESPRONGEN (1)
Het artikel van P De Roover Berchem ( , W i j " 24 sept 11) heeft me
geërgerd omdat hij (misschien als VI
nationalist) de meeste van de rechtmatige standpunten van de VU bekritiseert
Daarentegen ben ik het volkomen
eens met H Van Den Abbeele Den
dermonde en P L Hofstade waar
deze heren schrijven het de redaktie
van de VU siert en dat ze het goed
vinden tegendraadse bneven over
standpunten te willen opnemen Dat
getuigt van pluralisme en openheid in
de V U , wat van andere partijen en
kranten met kan gezegd worden Hier
een voorbeeld

Op 16 juni '87 zond ik naar het
weekblad W i j " het artikel getiteld
Belgische logika' en een paar dagen later dezelfde tekst van dat
schrijven naar Het Laatste Nieuws
Vergelijk deze 2 artikels en u zult
vaststellen dat in H L N (een blad dat
nochtans doorgaat voor z n vrije meningsuiting) zinsdelen weggelaten of
vervormd werden Over W Martens
en z n beruchte opeenvolgende regeringen mag de waarheid met verkon
digd worden
In genoemd blad heb ik af en toe
getracht m'n mening te zeggen, maar
na het hogergenoemd geval heb ik er
mee gestopt, dat blad is me geen zegel van 13 fr meer waard
J a n De Dier sr.,
Erembodegem

Lezer Peter De Roover (WIJ 24
sept 11) vergeet dat de Vlaamse be
weging in de loop van haar geschiedenis een tweede opdracht heeft gekregen naast de strijd om autono
mie Ze moet immers ook kunnen
waarborgen dat het zelfstandige
Vlaanderen van morgen met alleen
Vlaams, maar ook fundamenteel anders wordt
Wanneer we ons blijven vastpinnen
op de kommunautaire dimensie van
onze problemen, dreigt het vrije
Vlaanderen waarvoor we streven
even bekormpen hypokriet en korrupt te worden als het België van de
afgelopen 155 jaar

D Ongehuwde 23j licentiate klinische psychologie (grote o n d ) zoekt
een geschikte betrekking bij voorkeur
in de medische of paramedische sektor
n 23j
dnetalige juffrouw (Ned Frans-Engels) met diploma hoger sec
ond en kennis van basic programmeertechniek, momenteel werkzaam
als chef receptie, zoekt een werk met
meer verantwoordelijkheid bij voorkeur in het Brusselse Voor ml zich
wenden tot Senator-burgemeester dr
J Valkeniers (02/569 16 04)
n 26-jange gehuwde man, beroep
mechanica A3, zoekt dnngend werk
o m het even welk Voor meer inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem,
Senator, Arm Lonquestraat 3 1 , 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
n 23-jange jonge dame, diploma gegradueerde in de verpleegkunde,
zoekt een passende betrekking, bij
voorkeur in omgeving van Gent of van
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BOKKESPRONGEN (2)

D 26-jange jonge man, diploma kinesist, zoekt een betrekking als kmesist
of medisch afgevaardigde in OostVlaanderen Voor nadere inlichtingen
zich wenden Senator O Van Ooteghem. Armand Lonquestraat 3 1 , 9 2 1 9
Gentbrugge — Tel 091/30 72 87
D 45-jarig Technisch Tekenaar m
meubel- en houtkonstrukties, 23 jaar
ervanng, zoekt passende betrekking,
met noodzakelijk als tekenaar, omgeving Leuven/Brussel Voor meer inlichtmge, Willy Kuijpers, Lid van het
Europees Parlement, Swertmolenstraat 23, 3020 Herent (018/22 96 42)

Antwerpen Voor nadere inlichtingen
zich wenden Senator O Van Ooteghem, Arm Lonquestraat 3 1 , 9219
Gentbrugge (tel 091/30 72 87)
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Bierhandel Hellinckx

Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEIM
Tel

S. M . B .

IIESHANDÏLX/

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Overnanne — Nuur —
verhuur van café s
WIJ bestellen ten huize

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

582.10.93

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

H

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

HELLINCKA

RESTAURANT
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Tel. 091-67.57.12
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— t
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Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel

Waar

2179153

Vlamingen

thuis zi|n
m 't h a r t j e v a n

Brussel

Banketbakkerii

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen Markt 17-011/43 20 51
Mulste Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt-016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten

et ^aliitöW^
Sedert 1910
JAN PAUWELS-OE BRAUWER

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

Dringend gevraagd!
D Uitbater gevraagd voor Vlaamse herberg in de hoofdstad Kandidaturen schnftelijk indienen bij redaktie „ W I J " , Barnkadenplein 12
te 1000 Brussel

8 OKTOBER 1987

De familiezaak met traditie

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

Koffiebranderij

AjMTWERPIA
'^^

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Geraardsbergsestraal 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

J o r i s Van d e n Driessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40
CAFC
ZAAL
iOGCMCHT

V o o r e e n a v o n d j e uit in V l a a m s e v n e n d e n k n n g
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten - V l a a m s C e n t r u m

CAJIBRWUt
BR.CC

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

Rekenhof

en van de sekretaris van de Academie FranQaise (voor wie het
Vlaams misschien wel verdiensten had maar toch beter door
het Frans wordt vervangen)
De partijvoorzitter zei het met te
nemen dat enkele overjaarse
frankofonen schaamteloos uithalen tegen de meerderheid van de
bevolking van dit land Meerderheid die ook veruit de meeste
belastingen betaalt en aldus ook
in belangrijke mate bijdraagt tot
de heropbouw van de industrie in
het franstalige deel van België
,,lk ben het beu steeds weer dit
soort vernederingen te moeten
horen, bovenop de eindeloze
reeks pestrijen van Happart, Capart en andere anti-demokrateni' De VU-voorzitter verbaasde er zich trouwens over dat de
voorzitter van de Vlaamse regering die uitspraken van de Academie-sekretans onbeantwoord liet
en zelfs met applaus begroette
Een beetje meer fierheid was zeker met misplaatst geweest Gabriels meent dat de Vlamingen
best met achteloos aan zo'n beschimpingen voorbijgaan

Ons frontpagina-artikel van vorige week — over het kado van
82,6 miljoen fr dat ekonomieminister Maystadt onlangs schonk
aan twee bedrijven uit zijn kiesarrondissement, ondanks de Rekenhof-bemerkingen — zal met
zonder gevolg blijven
Het persagentschap Belga
bracht reeds woensdagavond van
deze pnmeur een samenvatting,
die door De Morgen, De Standaard Het Volk en Het Belang
van Limburg werd overgenomen
In het Rekenhof zelf is de jacht
ondertussen begonnen iedereen
die Nederlands spreekt en ooit
het woord Vlaanderen in de mond
nam, wordt ervan verdacht de
wezenlijke gegevens aan dit
,,Indien de frankofonen de konweekblad te hebben doorgefrontatie verkiezen dan kunnen
speeld
ze die ook krijgen", besloot hij
Langs deze weg nodigen wij
iedereen trouwens uit om ons van
dergelijke tips te voorzien die
kunnen bijdragen tot het oplichten van dekseltjes op de vele
stinkende potjes Geheimhouding
Jaak
verzekerd'
Gabriels:
Hugo Schiltz en Paul van
'n beetje
Grembergen zullen alvast minisfierheid
ter Maystadt zo spoedig mogelijk
m de Kamer en de Senaat over
deze kwestie zeer kritisch aan de
tand voelen Wij zijn benieuwd
naar zijn reaktie en deze van de
overige Vlaamse C) partijen

Vlaamse
regering

Imperialisme
l^f-voorzitter Jaak Gabriels
reageerde vorige week op enkele
recente standpunten van invloedrijke franstaligen, die hij verdacht
van ,,vervaarlijke imperialistische
neigingen"
Daarbij verwees Gabriels naar
de verklanngen van de oud-rektor
van Louvain-la-Neuve, mgr Massaux (die de overheveling van
Leuven-Frans een ,,zonde tegen
de heilige geest" had genoemd)

Vorige week werd onomstotelijk bewezen dat de Vlaamse regering nog wel degelijk bestaat
en soms zelfs nog iets doet ook
Velen hielden dit voor onmogelijk
Met veel poeha verkondigde de

KLAPGA.
bhN KULTURELE ONTMOETING

Als de poppen dansen...
het eerste stedelijk poppenteater

In de historische binnenstad van Mechelen een kuiturele in België I Het MSPT heeft ook
ontmoeting organiseren wil ook zeggen niet voorbijgaan een school voor poppenspelers,
aan wat Mechelen in binnen- en buitenland beroemd maakt: een eigen muziekstudie, perst
van elke voorstelling een LP,
het Stedelijk Poppenteater van Jef en Louis Contrijn.
maakt dekors en knutselt poppen
in elkaar

D

E kuiturele ontmoeting 't
Klapgat te Mechelen kan
en mag geen gebeurtenis
voor volwassenen alleen zijn Dat
zal ook met, want wie beweert
een hart voor kuituur te hebben
moet ook aan de kinderen denken

Het Mechels Stadspoppenteater zal eeuwig verbonden blijven
aan de namen van Jef (vader) en
LOUIS (zoon) Contrijn Beiden
richtten in 1944 het poppenteater
Hopla op dat later evolueerde lot

Het MSPT is met wat velen
misschien denken een oubollige
,,poppekas" maar een modern
teater waar acht mensen voltijds
werken -en een dubbel aantal
deeltijds In 1987 werd minstens
een keer per dag opgetreden,
zowel in eigen zaal, ergens in
Vlaanderen of Nederland Echt
de moeite Tijdens het 't Klapgat
te Mechelen zullen de poppen
dansen Zorgt dat u er bij benfi

Het weekblad WIJ die 't Klapgat organiseert nodigt kinderen
en andere mensen dan ook uit
voor een bezoek achter de schermen van het Mechels Stadspoppenteater (MSPT) en nog meer
een voorstelling van het suksesnummmer ,,Tijl en de maneblussers" I Voor alle belangstellenden
werd het hele teater tol de laatste
zetel afgehuurd

Zondag 29 november te Mechelen

MENSEN IN

Met zicht op de onafwendbare winter presenteerden de meeste
modemakers deze week reeds hun zomerkollekties Zij zijn er duidelijk
van overtuigd dat het een hete uitgave zal worden

De blik achter de schermen die
WIJ aanbiedt zal u laten kennis
maken met de wondere wereld
van een poppenteater dat tot ver
buiten de grenzen gewaardeerd
wordt

HET NIEUWS
minister-president van dit negenkoppige gezelschap dat hij met
akkoord kon gaan met het feit dat
de Vlaamse regering totaal genegeerd wordt in de diskussies over
de aanleg van het supersnel treinspoor TGV ,Wij hebben daarover ook iets te zeggen piepte
Geens Waarna verkeersminister
De Croo overging tot de orde van
de dag
Een dag later kwam nog een
andere Vlaamse eksellentie op
het mediatoneel gekropen De
buiten zijn parochie totaal onbekende LOUIS Waltniel zette zich
zelf in de bloemetjes door te ver
kondigen dat de begroting van de
Vlaamse gemeenschap slechts
een minuskul deficiet vertoont
Op de vraag of dit vooral verband
houdt met het toch al erg beperkt
pakket aan financiële middelen,
antwoordde Waltniel ontkennend
Alhoewel hij er meteen aan toevoegde dat iedereen het erover
eens is dat de Vlaamse gemeenschap dringend een grotere financiële basis moet verkrijgen
(Het was trouwens diezelfde
Waltniel (PVV) die tijdens een
vakantie-interview een pleidooi
hield ten gunste van het konfede-

ralisme Wat voor een liberaal
verbazend kan genoemd worden)
Ingewijden voorspellen dat de
Vlaamse regering na deze verschrikkelijk ophefmakende akties weer voor zes maanden zal
verder slapen

Goed nieuws

en agressie in de werkelijkheid
een verband bestaat (In Florida
daarentegen werd het krankzinnige besluit van kracht dat voortaan
iedereen met een wapen op zak
mag lopen)
Ook het overrompelend sukses
van de voorbije trein-tram-bus-dagen verheugt ons Deze vijfde
uitgave van het voorstel van VUsenator Guido Van In zal misschien eindelijk de ogen openen
van verkeersminister De Croo
die de afgelopen jaren slechts de
afbraak van het openbaar vervoer
bewerkstelligde
Tijdens
het
weekeinde kreeg deze blauwe eksellentie trouwens het bezoek van
boze Kruibekenaren die protesteerden tegen de afschaffing van
de Scheldeveren

Vooreerst de verheugende me
dedeling dat de bevallingsrage in
het nationaal Vü-sekretariaat
langsheen het Barnkadenplein
aanhoudt de sekretaressen Garda en Gerda bevielen respektievelijk van een Tom en een Loes
Waarvoor onze bovenste beste
gelukwensen

Verder waren er de prachtige
en massaal bijgewoonde viering
van de Vlaams-nationale publicist
Arthur de Bruyne de schitterende prestatie van de Vlaamse tennisspeelster Sandra Wasserman
m de finale van een groot tornooi
en de geslaagde Happart-aktie
van TAK en VUJO tegen het elek
torale fietsritje van Wilfned Martens in Aalter

Verder de vaststelling dat de
direktie van de belangrijkste Bntse televisieketen de wijze beslissing nam voortaan minder geweldfilms op de buis te zullen
brengen De tv-bonzen blijken immers geschrokken van het feit dat
onlangs een erg bloedige overval
gebeurde in perfekt gekopieerde
Rambo-stijl, nu menen zij terecht
dat er tussen geweld op het kastje

Sandra
Wasserman.
de
doorbraak?

'9Fmvfr.

Leeuwevlag
Enkele dagen vóör onze
Vlaams-nationale feestdag schreef
VU-kamerlid Nelly Maes een open
brief aan de Federatie der Belgische Notarissen. Daarin verzocht
ZIJ de klausule, waarin bepaald
wordt dat aan appartementsgebouwen uitsluitend de Belgische
vlag nfiag gehesen worden, te
schrappen.

,,Mijn voorganger liet inderdaad
over het 50ste nationale Zangfeest
een videocassette maken, die mits
de prijs van 1350 r te koop is een
waarvan het gewenste sisteem vrij
kan gekozen worden Het is een
merkwaardig en ontroerend stuk,
temeer omdat Vlamingen uit vier
werelddelen aan het woord kwamen en een groet brachten aan
Vlaanderen, waarin zij zowel heimwee als fierheid over hun volk en
land vertolkten Ontroerend en tegelijkertijd indrukwekkend "

Hierop ontving ze nu een bemoedigend antwoord van de voorzitter der notarissenfederatie:
,,Daar echter de leeuwevlag de officiële vlag IS van de Vlaamse Gemeenschap en dus een wettelijk
Er gaat geen week voorbij of er
erkende vlag, kan deze bij gele- komt een nieuw schandaal aan het
genheden zoals de 1 l-juli-viering
licht. Doorgaans zijn daarbij ook
worden voorgehangen." De Fede- toppolitici uit de drie traditionele
ratie zal trouwens de notarissen partijen betrokken.
aansporen de oude klausule ofwel
te schrappen ofwel te herzien,
Gisteren pakte het weekblad
door te bepalen dat enkel de offi- Knack uit met de onthulling dat er
ciële of algemeen erkende vlag- bij de bouw van de woonhuizen
gen mogen worden opgehangen. voor militairen in Florennes smeergeld zou betaald zijn geworden
aan de PVV. Behalve (alweer) de
toenmalige defensieminister Vreven zouden vooral ook de huidige
Wij ontvingen een kopie van de partijvoorzitter Annemie Neyts en
brief die /4/\/Z-voorzltter Richard begrotingsminister Verhofstadt
Cells schreef aan Jan Cools, die aardig wat zwarte poen ontvangen
straks een drie jaar durende we- hebben bij de onderhandse toewijreldreis aanvat onder het tema: zing van het kontrakt voor de in..Vlaanderen, een wereld groot"
plantingsstudie.
(zie ons vraaggesprek in WIJ van
10 september).
In een eerste reaktle zei AnneCells feliciteert de initiatiefne- mie Neyts dat zij in ruil voor dit
mers en vraagt hen meteen om kontrakt slechts de beschikking
aan de Vlamingen die op 24 april gekregen had over een enkele
'88 in het land zouden zijn, te wil- plakploegen. Wat er dus op wijst
len meedelen dat zij als biezon- dat er hoedanook iets moest verdere gasten verwelkomd zullen goed worden...

Smeergeld

Wereldreis

worden op het Vlaams Nationaal
Zangfeest.
Indien zij niet naar Vlaanderen
kunnen komen, heeft de nieuwe
ANZ-voorzitter toch nog een mogelijkheid om hen enkele uren in
Vlaanderen te laten vertoeven.

De PVV, die zich de jongste jaren vooral beijverde in het kreëren
van een nieuw imago, begint
steeds meer te lijken op een partij
waar korruptie, vriendjespolitiek,
nepotisme en geldverduistering tot
de gangbare praktijken behoren.

Precies een jaar na de uitspraak van de Raad van State in de zaak-Happart, organiseerden een tiental CVPjongeren een rouwhulde voor de poort van deze instelling. ,,Omde teloorgang van de Belgische rechtsstaat
te gedenken".
De CVP-jongen zouden echter beter moeten weten en bijgevolg hun verwijten in de eerste plaats best
richten tegen de ware verkrachters van de rechtsstaat en deze zitten tot nader order in hun eigenste partij.
Het zijn precies ook de CVP-ministers met Wilfried Martens aan het hoofd, die de toepassing van wet en
(foto: Eric Peustjens)
recht blijven verhinderen!

„Bal
du Sénateur"
eiiiii
Wat is er toch gaande in de
Brusselse agglomeratie? Plots lijH ken de Vlaamse en Waalse forH maties van de drie traditionele
partijen mekaar opnieuw te vin-H
den. Vlaamse eenheidslijsten L
gaan her en der naar de prullenH mand omdat CVP, SP en PVV
liever kontakt zoeken met hun
zusterpartijen. In Brussel-stad L
zou zelfs ene Vanden Boeynants

Familie ondereen
E vraag of er in dit land
nog rechters zijn (die
men soms wel eens
hoort stellen door misnoegde
rechtzoekenden) dient uiteraard beschouwd te worden als
een vraag van louter retorische
aard. Er zijn in dit land inderdaad nog rechters. Er komen er
overigens iedere dag bij. Stuk
voor stuk van de mooiste families, met de beste pedigree.

D

...vrederechter Poma, zoon
van de gewezen PVV-Gemeenschapsminister van Kuituur;
rechter van eerste aanleg
Grootjans, dochter van de PVVvolksvertegenwoordiger en minister van Staat; vrederechter
Waltniel, neef van de PVVsenator vice-voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Financiën
en Begroting; politierechter
Van Gucht, echtgenote van het
PVV-Europariementslid; politierechter Pede, neef van de
PVV-senator Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening; arbeidsrechter
Dewael, zusje van de PVVvolksvertegenwoordiger
Gemeenschapsminister van Kuituur; substituut Verhofstadt,
zuster van de PVV-volksverte-
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genwoordiger Minister van Begroting en het Plan; arbeidsrechter Verhofstadt, vader van
de PVV-volksvertegenwoordlger Minister van Begroting en
het Plan; rechter Aerts, zoon
van de CVP-senator Staatssekretaris voor Energie; substituut Lenssens, nicht van de
CVP-volksvertegenwoordiger
Gemeenschapsminister voor
Volksgezondheid en Hygiëne;
substituut Lavens, zoon van de
gewezen CVP-minister van
Landbouw; onderzoeksrechter
Lavens, zoon van de gewezen
CVP-minister van Landbouw;
krijgsraad-substituut
Devits,
zoon van de CVP-burgemeester van St Niklaas; rechter bij
de rechtbank van eerste aanleg
Cooreman, dochter van de

CVP-senator; advokaat-generaal Kiekens, broeder van de
sekretaris-generaal
van de
kristelijke centrale van het personeel van het technisch onderwijs, ACV...
De vraag of het hier om politieke benoemingen gaat, moet
beantwoord worden met een
kategoriek neen. Het gaat om
familiale benoemigen. Ze moeten als dusdanig begrepen en
beoordeeld worden. Het zijn
kindvriendelijke benoemingen.
Ook al eens benoemingen door
dankbare en geslaagde zonen,
die de oude dag van hun vader
verlichten. Wie zal in dergelijke
magistraten graten vinden ?
Politieke benoemingen daarentegen zijn benoemingen van
kabinetsmensen, vrienden, relaties of lijfeigenen. Zoals men
weet verricht de huidige meerderheid nooit politieke benoemingen. De ene regeringspartij, de CVP, is immers een waardenpartij. En de andere, de
PVV, ontvet de staat.
Met de huidige reeks schandalen en schandaaltjes heeft de
benoeming van familianten tot
magistraat alvast het voordeel,
dat men vóór en achter de rechterstafel dezelfde taal verstaat
en van hetzelfde volk is.

de gezamelijke CVP-PSC lijst
aanvoeren.
Lydia De Pauw, senator van de
Vlaamse socialisten, heeft alvast
haar kampanje in deze zin opgeH zet. Op 17 oktober organiseert
ZIJ haar groot bal, dat wordt
opgevro-H lijkt door Liliane
St.Pierre en een.tombola. Voor dit
laatste zijn prij-H zen nodig en dus
dienen de zelf- standigen aangeschreven. En dat doe je als
Vlaamse senator en gewezen rode
leeuwin best in het Frans. Tot eer
en glorie van het ,.Grand Bal du
Sénateur De Pauw".

Le réseau
de Fourons"
Bij de Regie van Telegraaf en
Telefoon doet men al niet beter.
Terwijl heel Vlaanderen het hele
Happart-gedoe kotsbeu is en met
kommer toekijkt op de onaan-H
tastbaarheid van het statuut van
Voeren, vindt de kommerciële
dienst Sint-Truiden van de RTT
het nodig met Happart in het Frans
te korresponderen. Onder-H werp
van deze briefwisseling, of beter:
,,Objet", is de oprichting ,,du réseau téléphonique de Fou-H
rons".
Kamerlid Luk Vanhorenbeek
wist een kopie van de brief te bemachtigen en legde klacht neer bij
de Vaste Kommissie van Taal-H
toezicht.
Hoe is deze eigen nestbevui-H
ling, anno 1987, in godsnaam nog
mogelijk?

...de les
van Sevenants
Van welk een totaal ander ge-H
halte IS dan de moed en de inzet
van Joris Sevenants!
Joris Sevenants is stichter en
ere-voorzitter van ,,Band", de vereniging van en voor Vlamin-H gen
in Wallonië.
In een tijd toen het bezuiden de
taalgrens nog erg moeilijk was om
voor zijn Vlaams-zijn op te ko-H
men, stichtte Sevenants met een
handvol andere idealisten de or-H
ganisatie Band. Ondanks de vele
tegenkantingen wist hij Band uit te
bouwen tot een organisatie die
niet meer weg te denken is en aldus een stukje van onze Vlaam-H
se kuituur en eigenheid bij de Vla-

mingen in Wallonië terug te
brengen.
Vorige week werd Joris Seve-H
nants 80 jaar en tijdens het kon-H
gres van Band op 15 november
wordt hij in de bloemetjes gezet.
,,WIJ" sluit zich alvast aan bij de
hulde van deze Vlaamse pionier in
Wallonië.

Zeer lange
adem!
In een gesprek met ,,De Standaard", op vrijdag 2 oktober, heeft
CVP-voorzitter Swaelen het ook
over de politieke moraliteit. Hij
vreest dat ,,dit maar één aspekt is
van de meer algemene verloedering van de zeden, die samenvalt
met de vervlakking van het godsdienstig besef, van waarden". Het
herstel van de politieke moraliteit
wordt zijns inziens een werk van
lange adem, waarbij ,,een partij als
de CVP zeker een rol kan spelen".
Als je me nou. Je moet toch
maar durven, net nadat treinen
boordevol politieke benoemingen
de Tweekerkstraat
en de
Wetstraat verlieten, net nadat het
ziekenfondsdossier het licht zag
enz. Met de inbreng van de CVP
wordt het inderdaad een werk van
lange adem, zelfs zeer lange
adem.

Vrede
Zondag over veertien dagen, op 25 oktober dus,
wordt er in Brussel opnieuw
betoogd voor de vrede en.
tegen de kernwapens.
Natuurlijk neemt ook de
Volksunie deel aan deze manifestatie, weliswaar duideliik als een eigen groep, ach>
ter het spandoek „nooit
meer oorlog".
Alle VU-mandatarissen, leden en -sympatisanten die
op 25 oktober mee opstappen, worden omstreeks 13
uur verwacht voor de deur
van het nationaal partijsekretariaat aan het Barrikadenplein. Van daaruit wordt
dan naar de startplaats van
de betoging getrokken.
Het vu-bestuur dringt
erop aan zoveel mogelijk afdelingsvlaggen mee te
brengen.

kkij
Wapenhandelkommissie in passionele ban

Intimidaties en bedreigingen
digheid van de redakteur in twij-

De voorbije dagen had de kommissie van de l<afel. Voorzitter Bourgeois nam de
hele affaire echter ernstig op en
mer, die sinds maanden speurt naar allerlei vormenvroeg
de joernalist om hem
van illegale wapen- en munitiehandel, echt de allu-meteenaan
op de hoogte te brengen,
res van een onderzoeksrechter: afstapping ter indien hij in de toekomst nog zou
plekke, harde verhoren afgewisseld met urenlang geïntimideerd worden.
geklets, leugens, pure intimidaties en plots ook ver- Ook Jean-Paul Colette, de Le
bijsterende onthullingen.
So/r-redakteur die het Belgische
aan het rollen heeft
Waardoor de hele affaire soms een bijna passio-Wapengate
gebracht, bevestigde wat hij allenele dimensie krijgt...
maal geschreven had. Toen naar
ORIGE week donderdag
werden twee getuigen gehoord. In de namiddag
bracht de kommissie een bezoek
aan de vrachtluchthaven van Zaventem.

V

Menselijk vernuft
Ridder Ph. de Schoutheete
de Tervarent, de direkteurgeneraal van de sektie politiek op
het departement van buitenlandse zaken, antwoordde keung
afgeborsteld op de aan hem
gestelde vragen. Hij gaf uitleg
over het vaak subtiele onderscheid dat gemaakt wordt bij de opmaak van de landenklassifikatie
m.b.t de uitvoer van wapens.
Toch hield deze nobiljon zich op
de vlakte toen hem om uitleg
werd gepolst over het waarom
van bepaalde toestannden; zo
verschoof Cuba de jongste jaren
van een ,,kommunistisch" naar
een ,,gevoelig" land.
Merkwaardig was ook zijn visie
op het konflikt in Marokko: de
Schoutheete ontveinsde niet dat
daar een oorlog woedde, maar
het nu stopzetten van de wapenleveringen zou beschouwd kunnen worden als een ,,inmenging
in de binnenlandse aangelegenheden". Ook over de uitvoer van
scheikundige middelen die als
komponenten bij de aanmaak
van chemische wapens worden
gebruikt, bleef hij op de vlakte.
,,Ongelukkig genoeg", voegde
hij er filosofisch aan toe, ,,is de
inventiviteit van het menselijk
vernuft zo groot, dat er steeds
nieuwe en meer vernietigende
zaken worden uitgevonden.".
Niet slecht, voor iemand uit dit
milieu.

Ambassadebestelbon
Na hem werd het onthutsende
getuigenis gehoord van BOB-opperwachtmeester Fiévez, sinds
jaren aktief speurder in de wapentrafiek-matene. Hij verklaarde
dat er een belangrijk circuit inzake het smokkelen van wapens
bestaat via een reeks in Brussel
gevestigde ambassades. Met
een eenvoudige bestelbon worden hele partijen schiettuigen gekocht, in de diplomatieke koffer
gepropt en bij de bestemmeling
afgeleverd. Naderhand probeert
men zelfs de 87Wte rekupereren
(omdat het een goed doel
betrof...?).
Deze BOB-er noemde terzake
vier ambassades: Zaïre (onze
oud-kolonie...), Kongo-Brazzaville, Oman en Malawi. Van deze
beide laatsten is zelfs bewezen
dat zij voor hun handeltje valse
eindbestemmingscertifikaten
(ver)kochten en desnoods ook
zelf produceerden. Of aan deze
zaakjes enig juridisch vervolg

werd gegeven, was Fiévez niet
bekend.
's Namiddags konden de kommissieleden trouwens zelf vaststellen hoe men te werk gaat in
de vrachtluchthaven van Zaventem. Diplomatieke koffers mogen
niet geopend worden, ook niet
wanneer deze de grootte van een
kontainer hebben. Het enige dat
echt goed gekontroleerd wordt, is
het gewicht van een zending en
dit omwille van de veiligheid van
het vliegtuig. Ook toen weer werd
de doeaneklacht over het gebrek
aan personeel genoteerd. Zeker
's nachts, wanneer hel er zeer
druk is en amper een handvol
doeaniers bij de inscheping aanwezig zijn.

zijn bronnen gevraagd werd,
sprong Nelly Maes voor hem in
de bres. Zij feliciteerde Colette en
alle andere joernalisten die in dit
verband onthullende artikels hadden geschreven. Colette bleef erbij dat bepaalde topambtenaren

van nogal wat duistere transakties op de hoogte moeten zijn geweest. In dit verband wees hij
trouwens op het feit dat er bv. bij
FN een groepje ,,specialisten"
bestaat, die konstant uitzoekt
hoe men de wetgever en edepde
kontroles kan omzeilen.

Immoreel en
hypokriet

De zitting van dinsdag begon
met een incident n.a.v. een reeks
intimidatie-pogingen vanwege de
PRB- en FA/-direkties.
CVP-kommissielid Johan Van
De laatste in het rijtje van vo- Hecke was woedend over de
rige week was de direkteur- aantijgingen die PRB, ook via de
generaal van de Amerikaans- pers, de wereld had ingestuurd
Zaïrese
vliegtuigmaatschappij en waarbij beweerd werd dat de
Volcanair. Hij ontkende ten stel- in dit bedrijf te verwachten ontslaligste vanuit België ooit wapens gen een rechtstreeks gevolg zijn
te hebben vervoerd, zelfs niet die van de werkzaamheden van de
keer dat naar Bandar Abass werd wapenkommissie: ,,Dit is hypogevlogen. Over de vluchten tus- kriet en immoreel". Ook de FNsen Ethiopië en Iran wou hij even- mededeling over de toenemende
verliezen, net vóór de administrawel niks zeggen.

Joernalisten
spreken
Vrijdag stokte de adem van de
Vlaamse kommissieleden, toen
de joernalist van het weekblad Le
Vif (die het artikel over de Ascoleveringen via Malta had geschreven en daarin naar pdg Roger Boas had gewezen) werd gehoord. Tot de dag vóór hij zijn
verhaal kwam doen, werd hij
meermaals telefonisch bedreigd.
Toen bovendien bleek dat de onbekende telefoonstem hem telkens dezelfde bijnaam gaf als de
naam die Boas zelf tijdens zijn
verhoor had gebruikt, werd het
stil aan de Vlaamse kant van de
kommissiezaal; de frankofone le- Na Zeebrugge was de vrachtluchthaven van Zaventem aan de beurt. Ook daar kregen de kommissieleden
den gingen daarentegen heftig te te horen dat er eigenlijk weinig kontroles worden uitgevoerd, behalve dan m.b.t. het precieze gewicht om(foto: Mare Cels)
keer en trokken de geloofwaar- wille van de veiligheid van het vliegtuig.
'VM's'-"':

Beiclemniende sfeer
maaf, In weri<elljkheld betrefl
lï^ambter^aren, i<abinetDe wapenharfdei-ondBrzö&kskommtssi^ tte&^ het
satt^ché's of iseveöigers van
ate vaste vergadmpiaais d& fraai aangektede Euro- de staat. Konwtlssievoorjsltter
pmaai, op de twaadB verdieping van het Parfe- Bourgeois m% ztch vrijdag:
gedwongen deze
ment Eét van de wêmige plaatsen van waaruit trouwens
rüsrskljkende *;ereis le herirtmen kan zien welk weer /ïöf buiten is, ai zijn de
neren aan het reglement, dat
enkele vensters smaiietjes uitgespaard. De rest Net nlet-Joernalistert verbiedt
notities te maken.

van het ticht wordt geleverd door een modieuze
luster en sterke spots.

V'

pOOBAAN op ©en ver^oc^je 4t <*# voorzitter,
geÖat#;eerd door twöe
sekret^jss&n. Achloraan èen
hele rij stèr^ografen en b o d ^
die instaan voor d^ «imnKJes,
«fe vefè fotoj<opi^ m döerlel
lecftnlsctt© assistentie, in hatfvèrljchte !ol<ö{en tjrafebeten
vlotte tolken de stniMiiaanver»
Wng via öèn mikrö Jn é&
ihoöfölelöfoöft? van de leden.

fe*!i( kommiss-telkt he&ft zt\n
vast plAAtsje, met vlak naast
hem een door ssfjrt f rektie aangeduide ek^pert. Bov^r^ zitten
de joernalisten en de toeschouwers, In het oog gëhou*
den door een mllitatre waoht.
0|>vallenö daarbll is <M ooK
steevast «minstens twee (door«
gaans gesnorde) nette Iteren
de hete l3e<fcenlfl9 van heel
nabij volgen. 0«idel(|ii{ niet zo-

Oe beklemmende sfeer r^am
trouwens nog toe, toen de
JoernaSst van l e Vtf opreoht
bekende dal bij geregeld bedreigingen moe(s)t verwerken.
De iwetenschap dat in Itet wapentratlkanten-niiMeu
beys
niet gekeken wordt op een
leventje minder (denken we
maar aan de vo<»aisnog onopgebeldenSe moord op <J«an
iblenéea:. FA?-verKoopsdfrekle«r voor Züid-Amerika), Is Inderdaad van aard om één
Keertje meer achterom le kicken

teur-generaal ondervraagd zou
worden, rook verdacht veel naar
intimidatie. Gelukkig stoorden de
Vlaamse kommissieleden zich
met aan deze al te doorzichtige
maneuvers.
Namens
FN
verschenen
afgevaardigd-beheerder. Vander
Strick, en de salesmanager voor
het Midden-Oosten, Durant, op
het getuigenbankje. Zij ontkenden formeel dat FN de voorbije
jaren aan Iran of Irak wapens zou
geleverd hebben. ,,Wi] leveren
trouwens uitsluitend aan regeringen of hun vertegenwoordigers."

Kontrakt
uitgevoerd?
Dat er binnen het bedrijf een
speciale cel zou bestaan die uitpluist hoe men de wetgeving kan
omzeilen, is volgens deze FNdirektieleden volkomen uit de
lucht gegrepen. Wel gaven zij toe
dat er soms geleverd werd aan in
Brussel gevestigde ambassades,
maar steeds in „zeer kleine
hoeveelheden"
Vele kommissieleden en joernalisten keken met spanning uit
Lees verder biz. 6
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M4r
Intimidaties en bedreigingen

11 z of er ook daadwerkelijk
Asco-wapens aan Iran werden
besteld

Vervolg van biz 5

Zoals bekend beweert Boas
dat hij deze overeenkomst verbrak en dat er bijgevolg met geleverd werd Lavi kon daaromtrent
geen uitsluitsel brengen zijn geschil met Boas beperkt zich eigenlijk tot de vraag of hij nu al
dan met recht heeft op zijn kommissieloon, los van het feit of dit
kontrakt werd hard gemaakt

naar het getuigenis van de hr
Lavi, een Amenkaanse wapenbemiddelaar, die een belangrijke
rol speelde m b t het Ascokontrakt Deze man was daarvoor
speciaal uit Amerika overgevlogen De grote verwachtingen
werden echter met (helemaal) ingelost
Uit het verwarde verhaal van
Lavi, blijven niettemin een aantal
zaken in het geheugen natnllen
Vooreerst is het onloochenbaar
dat Asco-baas Boas wel degelijk
de nadrukkelijke bedoeling heeft
gehad militair materieel te leveren aan Iran Precies ook daarom
werd Lavi aangesproken door
een Israëlische generaal, die
hem begin 1983 m kontakt bracht
VU-kamerlid Nelly Maes is onloochenbaar een van de aktiefste leden van de wapenhandelmet niemand minder dan ex- onderzoekskommissie attent, kort op de bal, snedig, soms geemetioneerd en goed gedokumenteerd Tot
premier Paul Vanden Boey- ergernis van de (franstalige) behoeders van de Belgische moordindustrie
(toto Kristien Buyse)
nants Deze politikus zorgde
voor een afspraak met Boas
een kontrakt tussen de Iraanse werd ook effektief door de getekend Het diskussiepunt blijft
Lavi ontpopte zich daarna als regering en Asco Dit kontrakt
Iraanse regermgsafgevaardigde echter of de overeenkomst uiteingeslepen bemiddelaar en maakte voor de levering van wapens en de Asco-vertegenwoordiger delijk ook werkelijk is uitgevoerd,

Nogal wat leden keken andermaal verrast op toen men weet
kreeg van de toch wel immense
bedragen die bij dergelijke transakties blijkbaar als kommissieloon worden betaald
Ook deze dinsdagzitting werd
besloten met nog maar eens geruchten over chantage en doodsbedreigingen Lavi scheen overigens aardig onder de indruk van
de verschillende dreigtelefoontjes die hij gekregen had
HIJ was Nelly Maes dankbaar
toen deze er bij de voozitter op
aandrong om m dit verband de
nodige maatregelen te treffen
(pvdd)

ADVERTENTIE

M

et 40.000 toeschouwers bewees het Gentse
Internationaal Filmgebeuren vorig jaar
uitgegroeid te zijn tot een van de 10 grootste filmfestivals van de wereld.

D

it jaar heeft van 7 tot 17 oktober de 14de editie
plaats. In liefst 5 zalen tegelijk kunnen in
totaal 250 films worden bekeken. De meeste daarvan
zijn films die in België nooit werden uitgebracht.
Maar er zijn ook enkele avant-premières.

D

aarnaast zullen er nog tentoonstellingen en
debatten plaatsvinden, en een allereerste
Vlaamse filmmarkt, waar buitenlandse distributeurs
kennis kunnen maken met het Vlaamse filmaanbod.
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n dan zijn er natuurlijk ook de beroemde
namen die het festival aandoen. D i t jaar zijn
dat o.a. Mei Brooks, Charlotte Rampling, John Irvin
en Ennio Morricone. H e t absolute hoogtepunt van
I het festival wordt echter zonder twijfel de wereld1
première van een nieuwe Vlaamse

H e t hlmgebeuren is een seneus testival geworden,fi'^:Hecto,; de eerste hngspeeifdm
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OOK al valt er dit jaar heel wat te lachen.
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van Stijn Coninx. Met in de hoofdrol

memand mmder dan Urbanus, die daarmee zijn
filmdebuut maakt.

B

innenkort is deze film te zien in 30 Vlaamse en
30 Nederlandse bioscopen. Kunnen ze daar
ook zien dat Vlaanderen niet alleen leeft, maar ook
humor in huis heeft.

VLAAMCPEN
Vlaanderen Leeft - Kunstlaan 46, 1040 Brussel - Tel 02/514.10 10
I OKTOBER 1987
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Senaatskommissie ging op studiereis

Zweden stopt met kernenergie
De publieke opinie

De Zweedse regering en bevolking liebben niet
gewacht op tiet ongeval in Tsjernobyl om te beslissen dat de kernenergie moest worden afgebouwd. In
een referendum in 1980 sprak de bevolking zich uit
voor de bouw van 12 nukleaire centrales in Zweden,
maar tevens voor het stopzetten van alle nukleaire
centrales uiterlijk in het jaar 2010.
In het Zweedse politieke spektrum waren alle partijen over deze kwestie verdeeld in de jaren '70 waardoor men besliste een volksraadpleging te organiseren en de resultaten te aanvaarden.
ERWIJL men in ons land
nog aandringt op de bouw
van een achtste kerncentrale heeft Zweden reeds lang begrepen dat het risiko op een kernongeval in een nukleaire centrale onaanvaardbaar is. Nochtans zijn de Zweedse centrales
gebouwd in zeer dun bevolkte gebieden. In een cirkel van 10 tot 15
km rond de centrales wonen
respektievelijk
2.500, 2.000,
7.500 en 40.000 mensen. In ons
land is een straal van 15 km goed
voor 500.000 tot 1.000.000 inwoners.

T

De vertegenwoordigers van de
diverse partijen die we hebben
gesproken waren allemaal vastbesloten het referendum te
respekteren en alleen de liberale
partij was het niet eens met de
vooropgestelde datum 2010.

De zekerste
centrales
Het dient nochtans gezegd dat
de Zweedse centrales het minste
verplichte en vrijwillige stops kennen van de ganse wereld en tevens de hoogste kapaciteitsbenuttiging hebben, namelijk 85-90
%. Dit heeft ook te maken met
het feit dat 9 van de 12 Zweedse
reaktoren BWR-reaktoren zijn,
die kortere stoptijden nodig hebben voor onderhoud dan de
PWR-reaktoren die in ons land
staan opgesteld. De Zweedse autoriteiten hebben eveneens zeer
strenge veiligheidsnormmen opgelegd en de regeringsadministratie voert zelf de kontrole uit
in de kerncentrales; terwijl deze
taak in ons land wordt toevertrouwd aan private firma's. De
centrales zelf zijn eveneens voor
75 % in handen van de centrale
overheid en voor 25 % van de gemeenten.
Een zeer belangrijk verschil
tussen de Zweedse centrales en
de onze is dat in Zweden de reaktorgebouwen uitgerust zijn of/en
worden met filters die in staat zijn
radioaktieve stoffen op te vangen, zelfs in het geval dat de kern
van de reaktor zou smelten.

Een realistische
oefening
De ochtend van 28 april 1986
kreeg het personeel van de kerncentrale van Forsmark ten noorden van Stockholm de opdracht
van de direktie om de kerncentrale te verlaten, enkel het personeel noodzakelijk voor de bediening van de centrale moest blijven. Er was immers een te hoog
radioaktiviteitsniveau vastgesteld
door één van de meetinstrumenten. De direktie dacht dan ook

Na het referendum werd door
de opiniepeilers permanent nagegaan hoe de houding van de
Zweedse bevolking evolueerde
t.o.v. het vraagstuk van de kernenergie. De resultaten van deze
peilingen tonen aan dat het aantal vrouwen dat gekant is tegen
kernenergie bij elke peiling gemiddeld 10 % hoger ligt dan het
aantal mannen. Waar eind 1986
nog meer dan 50 % zich zeer
sterk bedreigd voelde door kernenergie was dit aantal begin
1987 teruggelopen tot iets meer
dan 40 %.
Meer dan de helft van de bevolking blijft evenwel van oordeel dat
het geen vergissing was om kerncentrales te bouwen en 60 % van
de bevolking is ervan overtuigd dat
de regering een degelijk plan heeft
om de nukleaire centrales af te
bouwen en te vervangen door andere energiebronnen.

aanvankelijk dat er een lek was in
de centrale. Later werd echter
vastgesteld dat elders in Zweden
radioaktieve neerslag werd gemeten, die bleek afkomstig te zijn
van het kernongeval in Tsjernobyl.
Zweden werd trouwens het
zwaarst getroffen door radioaktieve neerslag van dit kernongeluk; in het noorden zullen de Lappen gedurende jaren de gevolgen van dit ongeval ondervinden.
Er gingen dan ook stemmen op
bij de ekologisten, de kommunisten en sommige sociaaldemokraten om de kerncentrales
te sluiten voor het einde van de
jaren '80.

Ekspert groep
In november 1986 publiceerde
een ekspertgroep een uitgebreid
en interessant rapport, waarin
duidelijk werd gesteld dat Tsjernobyl geen aanleiding gaf tot het
herzien van de veiligheidsvoorschriften in de Zweedse kerncentrales. Het rapport stelde tevens
dat een versnelde stopzetting
van de kernreaktoren zou leiden
tot een grote stijging van de elektriciteitsprijzen, waardoor de konkurrentiepositie en dus de werkgelegenheid
in
energieintensieve industriën (zoals ijzer,
staal en papier) sterk in gevaar
zou gebracht worden.
Na een grondige konsultatie
van alle partijen, stelde de
sociaal-demokratische regering
vast dat er geen gemeenschap-

Indrukwekkend
De Finnen hebben hun les geleerd, reeds la
Tsjernobyl
waren zij gewaarschuwd. Onder meer toen op 31 augustus 1979 de
kerncentrale van Olklluto In zuid-west Finland plots begon te lekken...
pelijk standpunt mogelijk was en
besliste dat er snel werk zou gemaakt worden van vervangende
energiecentrales: een breed programma voor bijkomende energiebesparing en rationeel energieverbruik werd aangekondigd.
In funktie van de resultaten zou
de afbouw van de nukleaire energie worden gerealiseerd. De sluiting van de eerste reaktor wordt
voor 1993-95 in het vooruitzicht
gesteld, gevolgd door een
tweede in 1994-94. De einddatum
voor de sluiting van alle centrales
blijft vastgesteld in 2010.

Welke
alternatieven?
Zweden zou 25 % meer kunnen halen uit hydraulische centrales, doch deze oplossing wordt
om milieuredenen verworpen.

Het mogelijk gebruik van zonneen windenergie kan slechts voor
1 % in de energievoorziening zorgen en is aktueel geen redelijk alternatief.
Er wordt dan ook opnieuw gedebatteerd over het gebruik van
turf; deze brandstof is ruim aanwezig maar heeft net als kolen
het nadeel zure uitlaatgassen te
produceren onder de vorm van
zwavel en stikstofoxiden. De nodige reinigingsinstallatles om dit
nadeel op te vangen maakt deze
centrales dan ook erg duur, zodat
steeds meer gesproken wordt
over aardgascentrales met als
nadeel dat dit aardgas moet ingevoerd worden uit Noorwegen of
Rusland. Aardgas heeft geen
ekologische nadelen maar wel
ekonomische: het verhoogt de
energie-afhankelijkheid en is nadelig voor de handelsbalans.

Een verhel
tezoek
|%e senaatskommissie, belast
• ' m e t het onderzoek van de
nukleaire veiligheid, bracht een
bezoek aan Zweden van 27 sep>
tember tot 3 oktober 1987. Zweden werd gekozen omwille van
twee belangrijke redenen: ten
eerste heeft dit land als enig
geïndustrialiseerde natte beslist
alle kerncentrales te sluiten voor
2010 en ten tweede staat Zweden bekend voor zijn grote veiligheidsmaatregelen en zijn vergevorderde van kernafvalstoc*
kering.
Zweden is 15 maal groter dan
ons land en heeft slechts 8 miljoen inwoners, waarvan 1,4 milfoen in de hoofdstad Stockholm

teven, 700.000 in Goteborg en
450.000 in Matmö.
Zweden is een grondwettelijke
monarchie en het parlement
bestaat uit één kamer met 349
leden, dat om de drie jaar herkozen wordt. Sinds 1932 tot heden
werd het land geregeerd door de
sociaat-demokraten, alleen of in
koaiitie, met uitzondering van
een zeer korte periode in 1936
en tussen 1976-1982. De koaiitie
die de sociaal-demokraten in de
oppositie drukte, spatte uiteen
precies over het kernenergievraagstuk.
Het land is 1574 km lang en
heeft een maximale breedte van
499 km. De produktle van elek-

triciteit gebeurt voor 50 % uit
kernenergie en Is voor 45 % afkomstig uit hydraulische centrales.
De Senaatskommissie bezocht twee kerncentrales, een
opleidingscentrum voor operatoren, de diverse diensten die
verantwoordelijk zijn voor de
kontrole in de centrales, de bescherming tegen radioaktiviteit
en de noodplannen.
De kommissie had ook de gelegenlield om een gebrek te
voeren met de staatssekretaris
voor Energie en Leefmilieu, parlementsleden van de verschillende partijen en de industriëlen.

De opgedane ervaringen tijdens
ons bezoek aan Zweden lieten een
grote indruk na. Vooral de voorzieningen inzake de veiligheid van de
burger, de noodplannen en de afvalstockering zijn merkwaardig.
Voor de stockering van het laag
radioaktief afval bouwde de
Zweedse verantwoordelijken een
aantal Indrukwekkende tunnels,
50 m onder de zeebodem, in granietrotsen, waar dit afval zal opgeslagen worden in bunkers die
tot 50 m diep zijn.
Het ondergronds transport zal
volledig automatisch verlopen. De
eerste fase van de bouw wordt
beëindigd in het voorjaar van
1988. Het bezoek aan deze ondergrondse werf was een unieke ervaring. Voor de stockering van het
hoog nukleair afval zoekt men nog
een definitieve plaats. Zweden
houdt zijn hoog radioaktieve afval
zelf en wenst geen opwerking
meer te laten gbeuren, zoals bij
ons. Het hoog radioaktieve afval
zal gevat worden in een zwaar koperen omhulsel dat bestand is tegen water en slechts zeer gering
aantasting kent (dit is bewezen
door de koperen kanonnen die
men na honderden jaren van de
zeebodem heeft opgevist). Dit afval zal dan op 500 m diepte in granietrotsen worden begraven, waar
het volgens de wetenschappers
veilig opgeborgen zit en geen bedreiging kan vormen voor de komende generaties.

En België?
Waarom zou deze regering ook
niet de moed hebben de bevolking
te raadplegen over de toekomst
van de nukleaire energie. Uit een
opiniepeiling die maandag in een
bekend franstalig dagblad zal verschijnen zou blijken dat in Vlaanderen 66 procent van de bevolking
gekant is tegen de verdere uitbouw van de kernenergie. Ook de
geloofwaardigheid van de elektriciteitsproducenten wordt volgens
deze peiling laag gekwoteerd.
Zou de regering er niet best aan
doen rekening te houden met de
mening van de meerderheid van
de burgers? Ons standpunt is duidelijk: meer kerenergie? Neen bedankt!
André Geens
8 OKTOBER 1987

8

Het Vlaams Progressief Alternatief over

Eigen taal, eigen Icapitaal
Een tiental dagen geleden ging in de Brussels Ancienne Belgique de tweede trefdag van het Vlaams
Progressief Alternatief (VPA) door met als tema: „Eigen taal, eigen kapitaal".
p zich is het positief dat
progressief Vlaanderen
zich terugvindt om een visie te formuleren op de invulling
van een Vlaamse staat. Deze disl<ussie is nog In een pril stadium
binnen progressieve kringen, wat
zich op de tweede trefdag uitte in
een vrij ongekoördineerd gespreksgeheel.

O

de invulling van het industriële beleid. Financiële middelen zijn in
voldoende mate aanwezig. Zowel
in Vlaanderen als in Wallonië
bestaat er een spaaroverschot van
de gezinnen, de bedrijven beschikken over toegenomen middelen en de kredietverlening van de
overheid neemt geleidelijkerwijze
af. Het probleem ligt hem bij de
aanwendig van deze middelen.

VPA: nodige
aanvulling

De probleemstelling wordt bijvoorbeeld gekonkretiseerd in Limburg: hoe moeten de aanwezige
middelen aangewend worden om
de tewerkstelling te bevorderen ?
De behoefte aan een maatschappelijke visie is dus ook een ekonomische realiteit.

„De tijd van klaroenstoten tegen
vijandige Jericho-muren
op
Vlaamse hoogdagen is weer eens
voorbij. Wij geloven in de nieuwe
Vlaamse Beweging, solidair met
de arbeidersklasse en haar natuurlijke bondgenoten", lezen we
in de aankondiging van de VPAtrefdag.
Enerzijds geeft het VPA hiermee uiting aan de behoefte tot verdere aktualisering van het Vlaamsnationaal gedachtengoed. Hierbij
zit het VPA op dezelfde golflengte
van verscheidene politieke en sociale Vlaamsbewuste middens.
Anderzijds is het wel duidelijk dat
de strategie daartoe van het VPA
vrij eksklusief op de linkerzijde gericht is.
Het is alvast een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van een
Vlaamse pluralistische staat, dat
de meest diverse verenigingen
hun visie op de inrichting van deze
staat ontwikkelen. In deze zin is
het VPA een verrijking van de
Vlaamsgezinde stroming.

Onderbouw: feiten
Tijdens de voormiddag van
deze trefdag werd een pak intellektuele bagage aan het publiek
doorgespeeld, om deze dan met
een pannel tijdens de namiddag te
interpreteren en te bediskussiëren.
Jef Pacolet en Raf Wouters,
beide vertKjnden aan het Hoger Instituut voor de Arbeid aan de Leuvense universiteit (HIVA), stelden
hun studie ,,Kapitaal in Vlaanderen: oorsprong en bestemming"
voor. Het HIVA is een studieorgaan dat aanleunt bij de katolieke
arbeidsbeweging.
Deze studie vormt een stevige
cijfermatige onderbouw voor hetgeen de Vlaamse en de Waalse
ekonomie tijdens de voorbije decennia kenmerkt: het België op
twee snelheden, de grotere internationalisering van de Vlaamse
ekonomie, de industriële achteruitgang van Wallonië, enzomeer. Tevens stellen de onderzoekers vast
dat, samen met de financiële stromen vanuit Vlaanderen naar Wallonië, in Wallonië meer tewerkstelling gekreëerd is in de kwartaire
sektor (kollektieve voorzieningen).

De studie van Pacolet-Wouters
is voorlopig slechts in grote lijnen
uitgewerkt. De onvolledigheden en
de schoonheidsfoutjes die daarmee gepaard gaan, hebben de
verstaanbaarheid voor leken niet
bevorderd. Ook de gebrekkige
besluitvorming uit het relevante cijfermateriaal van enkele sprekers
en het publiek later op de dag, illustreerden dat het mondeling
overbrengen van ekonomische feiten geen sinekure is.

Yerna: groei
De HIVA -studie werd aangevuld met een Waals standpunt, geformuleerd door Jacques Yerna,
sekretaris van het FGTB-Luik.
De redevoering van Yerna ontgoochelde door de oppervlakkigheid en het gebrek aan originaliteit. Hij motiveerde zijn stellingen
nauwelijks. Zonder enig relevant
cijfermateriaal aan te halen stelde
de Waalse vakbondssekretaris bijvoorbeeld dat het België van de
twee snelheden geen ekonomische realiteit is. Tevens valt het te
betreuren dat hij niet inging op de
eerder
geformuleerde
probleemstelling, met name invulling
van het industrieel beleid.
Yerna stelde dat een gezamelijke strategie van de arbeidsbeweging, via regionalisatie, er moet op
gericht zijn in Vlaanderen en Wallonië een eigen beleid te voeren
met groei en tewerkstelling als uiteindelijke doelstelling. Op de band
tussen groei en tewerkstelling ging
Yerna niet in. Belangrijke obstakels om in Vlaanderen en Wallonië tot een gezamelijke strategie
voor de progressie federalisten te
komen zijn, volgens Yerna, de
Voerklucht en de verzuiling die de
arbeidsbeweging breekt.

Kaffee

Probleemstelling:
visie

De optie van het aanzwengelen
van de groei, in Europees
perspektief, werd tijdens het politiek kaffee in vraag gesteld. Het
politiek kaffee bestond uit een
nauwelijks bemodereerd debat
met Chris Vandenbroeke (VU),
Rene De Prefer (SP), Mieke Vogels (Agaiev) en Luk D'Hoore
(CVP) als gespreksleden.

De uiteindelijke probleemstelling die Pacolet formuleerde was

Het pannelgesprek was sfeervol
maar haalde zelden nivo. Niet al-
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Financiële middelen zijn voldoende aanwezig, maar is er wel een industrieel beleid ?
leen enkele deelnemers van de kennis op een schrijnende manier
trefdag, maar ook het groene par- te demonstreren.
lementslid presteerden het om | Stippen we tenslotte nog aan
hun gebrek aan politieke basis- dat Maurits Coppieters in een

(foto Zafar)

groet de mundiale Noord-Zuidtegenstelling als dekor schetste
voor deze trefdag van het VPA.
(F.A.)
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7 REDENEN
OM IN
HET ES-FONDS
TE BELEGGEN
R e d e n 1: h o g e r e o p b r e n g s t .
Reden 5 : eenvoudig en veilig_beheen Het akt\eve beheer
Een belegging in aandelen, dat is
Belgisch Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
van uw aandelenportefeuille wordt
kans op hogere opbrengst, terwijl
door specialisten doorgevoerd. Dat is veilig. LJw effekten
het vermogen beschermd wordt en groeit. Vooral in een
kunt u gratis in bewaring geven en de opbrengst automatisch
perspektief op lange termijn.
doen storten. Dat is makkelijk.
R e d e n 2 : e e n v o u d i g e n s o e p e l . Het ES-Fonds is de
R e d e n 6 : u i t s t e k e n d e p r e s t a t i e s . Een deelbewijs dat
eenvoudige manier om mee te profiteren van een dynamisch
in 1982 voor 4.984 frank werd aangeboden, was op 15.9.87,
en soepel effektenbeheer. Ervaren experts volgen de beurs
15.965 frank waard.
dag in, dag uit voor 'n optimale opbrengst en minimaal risiko.
Een waardestijging van
R e d e n 3 : m i n i m a a l r i s i k o d o o r s p r e i d i n g . Een
306,7%!* Ook de koepon
zorgvuldige spreiding over verschillende sektoren van de
steeg voortdurend. Over
ekonomie vraagt om een grote portefeuille. Het ES-Fonds
1986 bedroeg hij 525 frank
beheert vandaag om en bi) de 27 miljard frank. Voor uw
R
e d e n 7 : E S - F o n d s is
zekerheid.
B e l g i s c h . Met het
R e d e n 4 : p r o f e s s i o n e e l b e h e e r . Het ES-Fonds wordt
ES-Fonds neemt u deel aan
beheerd door een team financiële analysten en vermogensde ekonomische ontwikkeling van België die momenteel
beheerders Dagelijks wordt de portefeuille voortdurend
vrij gunstig verloopt Meer weten? Uw financiële instelling
aangepast om steeds de ideale balans tussen marktrisiko
vertelt u graag meer over het ES-Fonds om toch een hoog
en -opbrengst te bekomen.
rendement met minimaal risiko te bekomen.
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SPAARKREDIET

• Inventariswaarde + geherinvesteerde koepon
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Landbouwkrediet
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MfANNEER er al te lichtvaardig
* • wordt verteld dat de alternatieve land- en tuinbouw wetenschappelijke grondslagen mist, komt dit dan
toch wel voor een groot deel op rekening van de gangbare landbouwwetenschap.
Vandaag ligt hier voor ons het boek
van niemand minder dan dr. Francis
Chaboussou, met die met mis te verstane hoofding: ,,Les plantes malades des pesticides".
Dit is een zeer wetenschappelijk
werk op hoog niveau. De heer Chaboussou is trouwens tientallen jaren
onderzoeker geweest aan het INRAcentrum te Pont-de-la-Maye.
I j l T is geen pas verschenen werk!
• ^ Het moest mij dan toch maar
overkomen. Jaren na mekaar volgde
ik nauwgezet alles wat het lezen
waard was over de biologisch verantwoorde teeltwijze. Ik had reeds een
en ander gelezen van dr. Chaboussou, maar dit boek, verschenen in
1980, kreeg ik nu pas op de leestafel I
Het kan onze nationale trots strelen
dat wij, in de betreffende bibliografie,
naast meer dan honderd namen, ook
die van drie landgenoten mochten
vinden. In dit werk wordt schoonschip
gemaakt met de biociden
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KOMEN IN VERLEIDING
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allerhande. Op een meesterlijke
wijze, bij verwijzing naar tientallen
onderzoekers op het terrein van de
landbouwwetenschap, vertelt Chaboussou ons hoe pesticiden in heel
wat gevallen ziekten en plagen in de
hand kunnen werken, i.p.v. ze te
bestrijden.
Chaboussou toont aan welke ongunstige invloed deze „hulpmiddelen" hebben op het evenwicht van
plant en bodem en tevens op de nadelen hieraan verbonden voor de verbruiker.

Om over
na te denken!
* Talrijke pesticiden veroorzaken een
massaal optreden van rode spin en
bladluizen.
* De Ditbiocarbamaten veroorzaken
witziekte en botyrtis bij de behandelde gewassen.
* Herbiciden en insekticiden veroorzaken diepgaande wijzigingen in het
stikstofmetabolisme van de plant.
* Ze veroorzaken ook nog een verslechtering van de aard van de proteïnen.
* Herbiciden zijn oorzaak van onevenwichten in de voeding van de
planten, door vergiftiging van de
micro-organismen in de bodem. Ditzelfde geldt voor de chemische
meststoffen.
* Pesticiden kunnen in heel wat gevallen oorzaak zijn van een grotere
gevoeligheid van de planten voor virusziekten.
' U f IJ kunnen zo verder gaan. Verge• • ten wij hierbij niet dat deze stellingen, of liever het boek zelf, in de
zeven jaren na het verschijnen, als
dusdanig niet betwist werd.
Wij kunnen dit werk aanbevelen
aan alle land- en tuinbouwvoorlichters; uiteraard zou dit moeten te vinden zijn in de biblioteken van alle
land- en tuinbouwscholen en dit op
alle niveaus. Ingeleid door prof. Paul
Pesson van het Nationaal Landbouwinstituut van Paris-Grignon.
Uitgave door Editions Debard, 17,
rue du Vieux-Colombier, Paris-6°.
Rik Dedapper

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn.
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse.
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk.
Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel.
Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een
betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de
21ste eeuw.

BUL '
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Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.)
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59
Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918
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tot dag
Zaterdag 10 okt.
D BRT 1 - 16.00
Vier dochters, film
D BRT 1 - 18,30
Meester... hij begint weer, satire
D BRT 1 - 19.05
Boeltetje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20.20
Op dood spoor, film
• BRT 1 - 21.55
Rigoletto, grappige fragmenten
D BRT 1 - 23.30
Poolshoogte, info/dok.
D Ned. 1 - 15.00
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 16.30
Ho, wacht es!; serie
D Ned. 1 - 18.20
Ope zoel( naar muziek
D Ned. 1 - 18.35
Ferdy de mier, tel<enfilmserie
n Ned. 1 - 19.00
De Cosby show, serie
3 Ned. 1 - 19.25
Mijn idee, jeugdfilms
D Ned. 1 - 20.28
Bert Haanstra, monument voor een
gonlla, dok.
n Ned. 1 - 21.25
Niet te geloven!, komische reeks
D Ned. 1 - 22.40
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 21.20
Tros telethriller: Derriclc
n Ned. 2 - 23.15
Simonskoop, filmmagazine
• Ned. 2 - 23.40
The young master, film

Zondag 11 okt.
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, politiek debat
D BRT 1 - 14.50
Last night of the proms, muziek
D BRT 1 - 16.50
Wij, heren van Zichem, serie
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, milieuprogramma
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.40
Het pleintje, serie
D BRT 1 - 21.30
De steek-er-wat-van-op-show,
praatshow
• BRT 2 - 15.00
Stadion, drie uur sport
• Ned. 1 - 15.30
De baas in huis?, serie
D Ned. 1 - 15.55
Eastenders, serie
• Ned. 1 - 16.25
Oh la la Parijs!, sfeervol filmpje
C Ned. 1 - 16.50
Such, kulturele info
C Ned. 1 - 18.25
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
n Ned. 1 - 18.50
Kwik en Flukpe, tekenfilmsene
L Ned. 1 - 19.05
De vliegende dokters, serie
n Ned. 1 - 19.50
Rob de Nijs „zilver", live-koncert
8 OKTOBER 1987

Jimmy Durante en Martha Raye in de cirkusfilm van Charles
(1962 - VSA) met prachtige liedjes van Rodgers & Hart, „Billy
Jumbo". Vrijdag 16 oktober op Ned. 1, om 14u.30.
D Ned 1 - 20.45
Sonja op zondag, praatshow
D Ned. 1 - 22.30
Cagney & Lacey, politieserie
D Ned. 2 - 18.45
Nisse en de vliegende kluizenaar,
poppenfilmserie
n Ned. 2 - 20.10
De Garry Shandling show, komische reeks
D Ned. 2 - 22.01
Heimat, serie

Maandag 12 okt.
D BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, serie
D BRT 1 • 18.35
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 19.00
lemandsland, toeristisch programma
D BRT 1 - 20.10
De ruiter met de monocle, serie
D BRT 1 - 21.20
Gezondheid, magazine
D BRT2 - 18.55
Energie, info
D BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.15
Extra-time, sportmagazine
D BRT2 - 20.50
ECC Tennistoernooi '86, samenvatting hoogtepunten
D BRT2 - 21.45
Er is maar een aarde, dok.
D Ned. 1 - 17.00
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 17.46
Foofur, tekenfilmsene
D Ned. 1 - 18.01
Toppop, muziek en video
D Ned. 1 - 19.00
Wordt vervolgd, tekenfilms
D Ned. 1 - 20.35
„Toon", 2de deel over het werk van
Toon Hermans
D Ned. 1 - 23.00
Caroline, show
D Ned. 2 - 21.05
Niet te geloven!, serie

Dinsdag 13 okt.
n BRT 1 - 18.05
Sprookjesteater, serie
D BRT 1 - 18.20
Europese volksverhalen
D BRT 1 - 18.30
De kruisboog, sene

Walters
Rose's

D BRT 1 - 19.00
60 + , voor senioren
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Sinja Mosa, serie
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, sene
n BRT2 - 19.25
Oshin, serie
D BRT 2 - 20 50
Argus, praatshow
C BRT2 - 22.10
Er is maar een aarde, dok. milieuvervuiling
D Ned 1 - 15 55
Het erfgoed Guldenburg, serie
D Ned. 1 - 16.40
Titanic, dok.
D Ned. 1 • 17.46
Tros popformule, nationale hitparade
D Ned. 1 - 19.00
Alf, sene
n Ned. 1 - 20.28
De Bananasplitshow, verborgen
camera
D Ned. 1 - 22.05
James Last in Holland, show
D Ned. 1 - 23.05
Tros telethriller, Der Alte
D Ned. 2 - 19.12
De groeipijnen van Adriaan IMole,
serie

Woensd. 14 okt.
D BRT 1 - 15.00
Mik, Mak en Mon, SF-serie voor kinderen
C BRT 1 - 1510
Kameleon, doe-programma voor kinderen
n BRT 1 - 15 35
Meester... hij begint weer, satire
n BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, tekenfilmsene
D BRT 1 - 16.30
Sprookjesteater, De sneeuwkoningin
D BRT 1 - 17.15
De avonturen van Ruxpin Teddy,
tekenfilmserie
D BRT 1 - 18.10
T.K.K.G, serie
D BRT1 - 18 35
Kilimanjaro, nieuwprog. voor tieners
n BRT 1 - 2010
De stripkwis
D BRT 1 - 20.45
Alles over Hector, rond Urbanus
D BRT 1 - 21.20
Maurane op Marktrock
• BRT 1 - 22.00
Verwant, kunstmagazine

C BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, sene
C BRT 2 - 19.25
Oshin, serie
C BRT2 - 20.15
De onbekende van de MoordExpress, film
D BRT2 - 21.55
Er is maar een aarde, dok.
C Ned 1 - 15.30
Seabert, tekenfilmsene
• Ned. 1 - 15.45
De grote meneer Kaktus show, voor
kinderen
C Ned. 1 - 16.10
Crossbow, serie
• Ned. 1 - 16.40
Dynasty, serie
G Ned. 1 - 19.00
Pompy de robodoll, voor de kleintjes
n Ned. 1 - 19.05
Countdown, muziek van deze tijd
C Ned. 1 - 20.33
Moonlighting, serie
D Ned. 1 - 22.50
The Hitchhiker, serie
C Ned. 1 - 23.15
Pin up club, magazine
D Ned. 2 - 20.20
Voor leven geboren, TV-film uit
Hong Kong

Zaterdag 10 okt.
Vier dochters
Amerik. gezinsfilm uit 1938. Melodrama over het leven m een provinciestadje m de VSA. Het saaie leventje van vier jonge vrouwen en hun
muzikale vader verandert wanneer
vier jongemannen opduiken .. (BRT
1, om 16u.)

Zondag 11 okt.
Nous maigrirons ensemble
Franse komische film uit 1979 met
o.a. Peter Ustinov en Bernadette Lafont. Ustinov speelt een enigszins autobiografische rol: een dikkerd wil onder druk van zijn omgeving en vooral
van zijn vrouw wat aan zijn lijn doen.
Tevergeefs... (RTL, om 20u.30)

Donderd. 15 okt. [\/laandag 12 okt.
D BRT 1 - 18.10
Fame, serie
C BRT 1 - 20.25
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.05
Panorama, aktualiteitenmagazme
G BRT 1 - 21 55
Chateauvallon, serie
C BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
n BRT2 - 19 25
Oshin, sene
C BRT2 - 20 15
A private function, film
D BRT2 - 21.50
Als een wereld zo groot, waar uw
vlag staat geplant, dok.
D Ned. 1 - 16.00
Daktari, sene
D Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
D Ned 1 - 22.25
Pionieren in Brazilië, dok.

Midnight Express
Amerik. film uit 1978 met o.a Brad
Davis en John Hurt. Een Amenkaanse student wordt op de luchthaven van Istanboel op drug betrapt In
de Turkse gevangenissen wachten
hem lichamelijke en geestelijke geweldpleging. (RTBf 1, om 20U.05)

Dinsdag 13 okt.
Dracula père et fils
Franse horrorkomedie uit 1976 met
o.a. Christopher Lee en Marie-Hélène
Breillat. Parodie op de Draculahorrorfilms, die speelt in het hedendaagse Parijs... (RTL, om 20u.35)

Woensd. 14 okt.
Hight road tot China

Vrijdag 16 okt.
D BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, tekenfilmsene
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 20.20
Première, filmnieuws
D BRT 1 - 20.50
Twaalf stoelen, film
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, sene
D BRT2 - 20.25
Extra-time, sportmagazine
D BRT2 - 21.00
De wereld in de jaren dertig, sene
D Ned. 1 - 14.30
Het mooiste meisje van de wereld,
film
n Ned. 1 - 17.46
Alvin en z'n boefjes, serie
n Ned. 1 - 18.11
Tekenfilmfestival
D Ned. 1 - 21.00
Miss Marple, serie
D Ned. 1 - 23.00
In 't holst van de nacht, serie
D Ned. 2 - 20.25
Passies, dok sene
D Ned. 2 - 20.50
The fifth missile, 2-delige tv-film

Amenk. avonturenfilm uit 1983 met
o.a. Tom Selleck, Bess Armstrong.
Een jonge vrouw huurt de exoorlogspiloot 0'Malley om haar vermiste vader op te sporen. (RTL, om
20U.35)

Donderd. 15 okt.
A private function
Britse komedie uit 1985 met o.a.
Michael Palin en Maggie Smith. Net
na de Tweede Wereldoorlog in Yorkshire. Het voedsel staat nog op de
bon. Enkele notabelen van een
dorpje omzeilen de rantsoenering en
smokkelen een varken... (BRT 2, ooi
20U.15)
:_

Vrijd. 16 oktober
The twelve chairs
Amenk. film van Mei Brooks uit
1970 met o.a. Ron Moody en Frank
Langella. Mei Brooks is als een verarmde Russische edelman op zoek
naar een stoel waarvan de zitting een
schat aan juwelen zou bevatten. Er
zijn echter verscheidene stoelen van
dezelfde soort... (BRT 1, om 20u.50)
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De mensen zeggen
dat Jefke 's avonds
I van achter de gesloten gordijnen naar
hen staat te loeren en
aan de kinderen dat
ze hem moeten mijden. Want met een alleenwonende vrijgezel weet je maar nooit.
En toch kunnen de
^mensen Jefke niet
jmissen want — zeker
nu de herst ons mild
zijn vruchten aanbiedt
— schuiven ze bij hem
aan.
Zaterdag en zondag is zijn doeninkje een bijenkorf, van heinde en
verre komen ze naar hem toe als
naar een klein wonder en kopen
gewonnen verloren.
Op een stuk karton deelt Jefke in
zijn mooiste schoonschrift mee wat
hij allemaal te bieden heeft: porei,
wortelen, soorten kool, ajuin...
,,Laat ze maar komen, denkt Jef,
als ze maar kopen."
En ze komen in hun weekeindeautootjes, verdwijnen in het
schuurtje en stapelen de groenten
van Jefke als waren het kunstwerken. En kunstwerken zijn het!

Jefke
Eer de stadsmensen maandagmorgen op kantoor zitten is de prei
tot armdikte aangegroeid, zijn de
wortels zooo groot, is de kool niet
te dragen en de ajuinen als de vuisten van een buitenwerker.
Terwijl zij in Brussel maar wat
aanklungeien labeurt Jefke op de
grond die hij van zijn ouders geërfd
heeft. Niet te traag, niet te sel. Als
het regent schuilt hij bij een verse
pot koffie en praat met zijn poezen.
In het weitje, dat hij vanuit zijn
keuken ziet, grazen vier koeien en
twee geiten, scharrelen de kippen;
de hele rijkdom van Jefke. Met de
eieren fietst hij elke morgen naar 't
kleinwinkeltje. Oe tankwagen van
de melkerij haalt de melk op, want
alhoewel de mensen hem zot jefke
noemen is Jefke niet zo zot. Het
bedrijfje levert hem eten en een
cent en zeg nu zelf wat heeft een
allene jonkman nog meer nodig?
Bovendien is hij de zuinigheid zelf,
drinkt niet, rookt niet en doet geen
zotte kosten. Jefke leeft op het
zachte ritme van de seizoenen en
de regelmaat die hij zich heeft opgelegd. Hij staat aan de wasmachine, strijkt zelf en schuurt het huis,
vrijdagnamiddag fietst hij naar een
grootwarenhuis bulten ons dorp en
doet het nodige in, de hele zaterdag
ontvangt hij mensen en op zondag
rijdt hij ter kerke. Na de hoogmis
gaat hij een goede dag zeggen aan
zijn ouders op het kerkhof.
Als ik eens bij hem ga praat Jefke
honderduit over alles en nog wat,
maar 't meest over het werk, over
de rode kool die dit jaar niet dat is
en over de prei die dikker dan een
mansarm is. En als ik dan zeg dat ik
opstap probeert hij mij te strikken
met een tas koffie en een borrel. Ik
blijf dan nog een beetje langer en
zeg dan nog maar eens: „Jaja, Jef
jong, 't is allemaal iets!"
En Jefke weet wat dat wil zeggen
en antwoordt: „Tot zolang het
duurt is dat allemaal goed; maar ge
weet, aan alles komt een einde, ook
aan dat." Wij zijn het roerend eens
met mekaar.
En toch vraag ik mij af hoe Jefke
zijn avonden vult. Misschien maakt
hij zich zorgen over de witte kolen
en de wortelen en de prei wanneer
hij er niet meer is. Of loert hij inderdaad vanachter de gesloten gordijnen naar de mensen?
•

^mhouden
Veilinghuizen zijn merl<waardige bedrijven. Zij produceren niets, maar verl<open veel, uitsluitend het
bezit van anderen. Daarop nemen zij dan felle kommissieionen, die vroeger wel eens anders omschreven werden. Zij investeren ook niets en nemen geen
enkel risiko. Een veilinghuis koopt nooit zelf één
werk. Een hedendaags kunstenaar mag voor hen
best en misschien zelfs liefst in de kou blijven, als na
zijn dood de kassa maar rinkelt. En toch staat in hun
prospektiefolders, buiten het kille aanbod, wel eens
iets opmerkelijks;., bv. de geschiedenis van het
Kasteel Cleydael.
EN veilingreus is natuurlijk
Sotheby's, in 1744 in
Londen opgericht en nu
goed voor, na een omzetstijging
van 85 % In één jaar (krisis nietwaar), een zakencijfer van ruim
49 miljard. Voor het volgend veilingseizoen kondigt graaf Henry
de Limburg Stirum, direktuer van
het Belgische filiaal, o.a. de verkoop aan van de inboedel van het
Kasteel Cleydael, op 13 en 14 oktober... en van 9 tot 11 oktober
mag u binnenlopen om voorlopig
vrijblijvend uw keuze te maken.
Onder de hamer gaan kunstvoorwerpen, meubelen en schilderijen.
Dat kasteel in Aartselaar was in
het midden van de 14de eeuw
een van de sterkste burchten
rond Antwerpen en ziet er nu, na
door de eeuwen heen herhaaldelijke verbouwd en ,,gerestaureerd" te zijn geweest, nog verbazend fris en zelfs wat autentiek
uit.

,,Koor van de doden" werd geschreven door
Blanka Gijselen. Meteen ook het juiste antwoord op
onze 192ste opgave.
Onder de 21 korrekte inzendingen werd Casimir
Baele uit de Latemdreefte 9630 Sint-Maria-Latem geloot: zij krijgt ons boekenkado toegestuurd.

H

Wij vragen U wie de auteur is
en welke titel erbij hoort.
Ik kan u niet vergeten,
Mijn simpel landekijn,
Bij mensen die veel iveten,
Veel hebben en veel zijn.
Ik heb u nooit verloren
Uit de ogen van mijn ziel,
Mijn dorpken en mijn toren

/<fö3 J'J fiTv /üé-e .

En vaders zingend wiel.
Dat zingend wiel van vader.
Het bracht, met staag geruis,
De rijke avond nader
En 't bruine brood in huis.
Draait door mijn zang bijtijden
Een harder ronken rond.
Het maakt in lust en lijden
Mijn arme trots gezond.
U hebt tijd tot maandag 19 oktober om uw antwoord op de bus te
doen: WIJ, „Meespelen (194)",
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
Veel geluk!

^^ol^-^,
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In 1459 werd de Heer van Cleydael onthoofd. Den valschaaerd
zou Jacoba van Beieren, weduwe
van de hertog van Brabant Jan IV,
geholpen hebben bij een huwelijkspoker tegen de belangen in
van Filips de Goede, hertog van
Boergondië. Koop nooit het
kasteel zelf, want in de vroege
ochtenduren komt de vroegere
kasteelheer nog steeds rondspoken met zijn hoofd In de handen.
Overigens, ook Filips II en de hertog van Alva hebben er ooit vertoefd, ook al geen leuk gezelschap.
Sindsdien is het slot, met veel
gekonkelfoes de eigendom van
velen (en niet de minsten) geweest. Nu behoort het aan de familie Leitner. Volgens de Sothebybrochuere is het voor ons best
mooie Cleydael, zowel door zijn
zuiverheid van stijl als door de
perfekte staat waarin het bewaard
is gebleven, één van de opmerkelijkste monumenten uit zijn tijd.
Maar uit welke tijd dan wel ?

(/H^,
ET is niet de eerste keer
dat wij verzen afdrukken
van de dichter die deze
week aan de beurt Is. De ontroerende eenvoud treft ons echter en
daarom...

Too/ eiM PAAcifriae

G'\' „.

Alkoholische dranken en het genieten daarvan
hebben ongetwijfeld al veel leed berokkend. Maar
nog meer misverstanden en anekdotes doen ontstaan, waarbij de kenners of adepten wel eens de
wenkbrauwen fronsen en een knipoog wisselen... inzoverre de blik niet al te zeer beneveld is natuurlijk.
WIJ diept er enkele voor u op.
EEM nu die flinke dosis
Baccardi rhum (of gin)
met cola, een schijf citroen en 'n klompje Ijs. ,,Cub Libre" dus. Die naam zou een eerbetoon moeten zijn aan het door
Fidel bevrijde suikerriet-eiland.
Nee hoor, hij was gewoon de ,,0p
uw gezondheid" toast die de verfoeide Batista-getrouwen elkaar
toeklonken in hun rijkelijke villa's
in Florida... en waarmee ze bedoelden ,,0p een vrij Cuba", zonder Castro dus (volgens hen
toch).
Wat te denken van de formule
I Grand Prix van Spanje die nu in
Jerez de la Frontera, de moederstad van de sherry, verreden
wordt? Al die eikehouten fusten
die onder hun bodega-gewelven
liggen te trillen bij het geweld der
bolides. Zal de sherry er beter op
worden ?
Dit is de nieuwe rage in Amerika: poedenwijs. Door droogvriezen blijft van een fles Bordeaux
of Bourgogne nog een teelepeltje

poeder over. Voeg daarbij een
kan water en naargelang het gewenste alkoholgehalte brandewijn. ,,Proost!" Maar voor ons
hoeft het niet.
Late drinkers nemen nog altijd
,,one for the road", dat laatste
voor onderweg. In deze verkeersveilige tijden een doodzonde.
Nochtans ging het in oorsprong
om een daad van barmhartigheid. De uitdrukking is namelijk
de moderne verbastering van
,,one for the rope", eentje voor
het koord dus. En dat had ook
niets met de laatste wens van de
gehangene te maken. In vroegere tijden moesten in Engeland
de koetsiers van de rijkelui die in
herbergen logeerden bij de paarden in de stal slapen. Zij sliepen
daar zittend tegen de muur en
werden door een touw onder de
armen rechtgehouden. Om hun
nachtrust te verzekeren liet hun
broodheer een flinke portie goedkope whisky in hun handbereik
zetten... die voor het koord.
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Ierse muzikale Invasie en...

25 jaar Dubliners
Het lijkt er wel op of men in Ierland heeft afgesproken om wie wat naam heeft in de muziekwereld naar
onze gewesten te zenden. Al is er steeds een druk
muzikaal verkeer geweest tussen Vlaanderen en het
groene eiland, toch mag men thans van een Ierse invasie spreken!
o kregen we al Johnny Logan, die na zijn Eurovisietriomf met drie l<oncerten
in Vlaanderen zijn sul<ses kwam
verzilveren.

Z

Dubliners
De Dubliners die wereldwijd als
dé ambassadeurs van de Ierse
folkmuziek worden beschouwd
zijn 25 jaar jong. Uit de handen
van de burgemeester van Dublin
nam het viertal in de vorm van
een zilveren bord met inscriptie
de hoge onderscheiding van de
Ierse regering in ontvangst. Dit
jubileum gaat ook voor de muziekliefhebber niet voorbij, want
vorige donderdag waren ze voor
een uniek koncert te gast in het
Kulturele centrum van St-PietersWoluwe om er de nieuwe dubbelelpee Celebration te komen voorstellen.
Entoesiasme was troef, en applaus niet uit de lucht. De vrijwel
uitverkochte zaal waardeerde
eens te meer de zuivere aanpak
waarmee gitarist-zanger Ronnie
Drew, banjoman Barney Mc
Kenna, gitarist Sean Cannon en
violist John Sheahan, bijgestaan
door (producer) Eammon Camp-

5*!^ i 1 i i ' ~ | * '•^

bell de ziel van de Ierse muziek in
zowel pittig ritmisch als aandoenlijke trieste ballades naar voren
brengen. Het viertal, waarvan de
nestor Ronnie Drew het wat lastig
heeft op de planken, aarzelt niet
van bij het begin een nummer
van de hedendaagse (naar Londen uitgeweken) Pogues te grabbel te gooien. Deze laatste
werkte naast Christy Moore en
Finbar Fury mee aan de opnamen van de dubbelplaat. De
overleden leider Luke Kelly werd
niet vergeten. Op de achtergrond
prijkte een schilderij van hem, en
de groep schreef voor hem de
ode ,,Luke, a tribute" dat ze ook
op de plaat inzongen.

Op 5 november verwacht de
Beursschouwburg de Ierse Mary
Coughlan, bekend voor haar
prachtige vokale prestaties, zij
start haar Europese toer bij ons.

Muzikaal duel
In de Brusselse Beursschouwburg werden de najaarkoncerten
ingezet met de naar onze hoofdstad uitgeweken Ier Pat Kilbride.
Een talentvol gitarist en songschrijver die meteen ook zijn
derde soloplaat ,,Both faces" op
de planken wist te brengen. Tijdens het eerste gedeelte liet hij
zich omringen door zijn landgenoot Kieren Fathy die met zijn traditionele aanpak op de viool in

•••••••••••

Maar liefhebbers van folk- en
aanverwanten zeggen best alle
afspraken voor vanavond (donderdag 8 oktober) best af want
Bob Dylan komt naar Vorstnationaal met in hetzelfde programma niemand minder dan exByrds leider Roger Mc Guinn en
Tom Petty plus zijn Heartbreakers.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iimmi
legging. Robert De Niro is grandioos
als Al Capone en een superieure
Sean Connery als agent Malone,
speelt zowat iedereen onder tafel.
Charles Martin Smith is gewoon om
te stelen als belastingskontroleur
Oscar Wallace, die een wapen in de
hand krijgt geduwd. In deze film is al-

T

Smeergeld in Florennes
Voor het Amerikaanse personeel van de rakettenbasis in Florennes werd de bouw van 400 woningen voorzien. Wellicht zijn die
weldra niet meer nodig. Toch wordt er voort gebouwd.
Knack achterhaalde waarom.
Zien zij er om te „stelen" uit? Van links naar rechts: Charles Martin Smith,
Kein Costner, Sean Cannery en Andy Goreia.

geofferd aan de goden, om alzo rijkdom en beroemdheid te verkrijgen.

De juiste dosis geweld en het perfekt aanvoelen van het tijdsgebeuren
maakten van The Untouchables de
hit die hij is. Geen onwaarschijnlijk
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Willem Sneer

Deze week
in Knack Magazine
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les af — van de buitendecors tot de
pakken van Giorgio Armani, tot de
muziek van Ennio Morricone — die
een mix heeft gemaakt vanvele reeds
eerder gebruikte thema's. Deze film
is niet te missen.

lllllfT¥¥lTl

Wordt van de kijker af en toe verwacht dat hij een oogje dichtknijpt,
voor de soms gemakkelijke oplossingen — die in het oorspronkelijke boek
wel iets meer tijd in beslag nemen —
maar als men bereid is dat te doen en
zich laat fascineren, is dit een Schlesinger die de vergelijking met vele
van zijn andere films kan doorstaan.

"

Serglus D.

The Dubliners, 25 jaar op de planken. Ook In Vlaanderen.

HE BELIEVERS, de nieuwe
film van John Schlesinger
(en zijn eerste na Marathon
Man) heeft je vanaf de eerste sekwentie bij het nekvel, om je niet
meer los te laten. De eerste scènes
— nog voor de generiek even de
spanning komt breken — zijn de elektrokutie van de vrouw van Cal Jamison (Martin Sheen) en de rituele dood
van een jonge knaap ergens in Afrika.
Deze twee scènes die ogenschijnlijk
niks met elkaar te maken hebben —
zijn de basis van deze film die fascineert, meer dan hij werkelijk angst inboezemt. Er is voodoo, bijgeloof,
machtswellust, hebzucht.
Door de dood van zijn vrouw komt
Jameson in gezelschap van zijn 8jarig zoontje naar New York, waar hij
officieel wordt aangesteld als psychotherapeut van de politie. Op een dag
wordt hij bij een waanzinnig geworden agent geroepen — die allerlei religieuze onzin uitkraamt en volgens
zijn overste een bedrijver is van bijgelovige rituelen. Maar al vlug komen ze
op het spoor van een reeks makabere, ntuele moorden, waarbij het
steeds om jonge kinderen gaat.
Sheen ontdekt dat het om een ntus
gaat waann eerstgeborenen worden

jigs en reels het luistergrage pu-l
bliek verwendde, en er enkelen
toe aanzette tussen de rijen de
benen uit te slaan. Verrassend
was de inbreng van Emilian Sanou, die op zijn balafoon (een
soort houten xylofoon met onderaan aarden klankpotten) Afrikaanse klanken met de Ierse
volksmuziek liet duelleren en tot
een prachtig muziekale fusie samengaan. En ook de bekende
jazzpianist Charles Loos kwam
even op de planken om een paar
jazzgetinte nummers een volwaardige kans te geven. Tijdens
het tweede gedeelte steelde Pat
Kilbride dan met zijn eigen kwartet de fusie van folkpop die op de
ommekant van de plaat staat.
Niet iedereen was gelukkig met
de twee muzikale gedichten die
de artiest naar voren brengt, en
het is nu aan Kilbride om deze in
één volwaardig geheel onder te
brengen.

Illlllllllll

ruimteverhaal, geen gore sexmisdaden, geen bloot, weinig schuttingtaai, geen sensationele hitmuziek
en toch een hit. Is het de figuur van
Eliot Ness (een sublieme Kevin Costner)? Misschien. Maar hij is in ieder
geval niet diegene die je venwacht,
omdat je Robert Stack van de televisie zo graag zou willen terugzien.
Maar Baan DePalma had zo zijn eigen mening en eerlijk gezegd — zelden zagen we zo'n mooi gemaakt
portret van het Chicago van de droog-
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Woodward en de CIA
In zijn ophefmakende boek over de
CIA onthult Bob Woodward de geheime akties van die spionnenorganizatie onder president Reagan.
Knack publiceert deze week het
tweede deel van een reeks uitreksels
uit Dekmantel. De geheime akties
van de CIA.

Charles Buis
Brussel herdenkt deze maand de
150ste geboortedag van Charles
Buis, de legendarische burgemeester
van de stad die koning Leopold II
onder meer tot een toespraak in het
Nederlands dwong. Maar een flamingant was Buis toch niet. Buis,
deze week in Knack.

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika probeert de regering
met kleine hervormingen de aandacht af te leiden van het grote probleem : dat apartheid onverminderd
blijft bestaan. De apartheid en de
hervormingen, deze week in Knack.

Jef Jurion
De zaak van het zwart geld in het
voetbal komt straks weer voor de
rechtbank ter sprake. Knack herinnert aan de feiten en sprak met Jef
Jurion, de man die er vaak van beschuldigd wordt de bal aan het rollen te hebben gebracht.
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Kunstenares Lut Lenoir:

„Mijn kreaties willen
enkel essenties uitdrukken"
ROESELARE — De Westvlaamse kunstenares
Lut Lenoir staat de jongste weken in het middelpunt
van liet Vlaamse kunstgebeuren. Met haar drie opmerkelijke water- en windprojekten vertaalt ze in een
boeiende en originele beeldtaal wat de integratie van
koncept en natuurlijke omstandigheden onder meer
kan duidelijk maken.
De nationale (en straks ook internationale) erkenning die ze oogst, is dan ook volledig terecht: dit is
revelerende plastische kunst!
ANT dit is zowat de kern
van haar l<unst: een bewustzijnsproces evol<eren. Ze houdt er echter niet van
vergeleken te worden met andere
kunstenaars die in deze richting
werken. Lut Lenoir: „Ik kan het
niet beter uitdrukken dan Kafka
het ooit heeft gedaan: Kunst
moet als een bijl zijn voor de bevroren zee in ons. Om een idee te
vatten moet men vrij zijn, onbevangen, rustig zijn, dan pas komt
de nodige observatie. De schone
vrucht van dit alles is de zin voor
de relativering van alles. Mijn
kunst wil enkel essenties uitdrukken, bijkomstigheden weglaten."

W

Observatie
Het is duidelijk dat Lut Lenoir
hierbij de eenvoud zelf nastreeft,
zonder nadrukkelijk het kachet
minimalisme opgeplakt te krijgen. Ze spoort tekens op, evoluties, kortom het leven zelf dat
niets anders is dan een stroom
van tekens. Daarom tracht ze ook
elke konnektie met het statische,
het blijvende te weren uit haar
kunst. Kunst en leven zijn voor
haar gelijk. Het eerste wil enkel
openbaren wat onbewust en onverhoeds het leven draagt en stimuleert.
Bij haar primeert telkens de dualiteitsfaktor. De spanning als
drijfkracht achter een onverwoestbare natuur. Deze idee
tracht ze met haar kreaties te
openbaren. Twee van haar kreaties kregen dan ook de toepasselijke titel „Dialoog" mee. De
mens is beschouwer en ontdekt
vanuit zijn observatie de konceptie van het werk. Tegelijk ervaart
hij hoe klein en nietig de mens tegenover dit overweldigend gegeven staat. Observatie is voor Lut
Lenoir de bron van het voelen en
het weten: „Hoe schoon is het
niet om de cycli in de natuur, de
kracht van licht en ruimte te volgen. We hebben het verleerd om
dat fundamenteel element als
waardevol te ervaren."
Tussendoor tracht ze met haar
kreaties sekundair maatschappijkritisch te zijn, hoewel ze volledig
beaamt dat dit niet echt voorop
staat in haar werk. Elke ruimte
bezit haar eigen autenticiteit en
biedt voor haar dan ook telkens
een nieuwe uitdaging.
Ze heeft het aangedurfd haar
kreaties te vertonen in een streek
die niet zo vertrouwd is met hedendaagse plastische vormgevingen. Niettemin kon ze een beroep doen op belangrijkse sponsors die haar materieel bijspron-

Lut Lenoir werd geboren te
Roeselare op 5 november 1946
en woont momenteel te Jcbtegem. Ze volgde piasttsclte
kunsten en graduaat ergothera'
pie te Brugge. Sedert 1972 steft
ze haar uiteenlopende kreaties
ten toon in binnen- en buitenland (o.a, Deventer, Hannover,
Breda), naast Jiaar d^iname,
aan
meedere
groepste
toonstellingen (ook in
en Noorwegen).
Ze beliaaide meerdere ondi
scheidingen, waaronder d|_:
lektfe Internationale Prijt
de schiiderkun^ (Knokkel
'80), de eerste premie van
provincie West-Vlaanderen
de prijs Plastische Kun
(Multlpliceerbare
Vormenp
(1981), de tweede prijs voor de
Beeldengroep 't Zand (Brugge»
1982), enz.

gen. Door middel van videoopnamen en fotosekwenties (die
o.a. ook ter plaatse bekeken kunnen worden) mikt ze op Internationale erkenning.
Het zou voor haar de konfrontatie kunnen zijn met de vragen
die ze zich nu stelt: ,,Wie ben ik?
Waarmee ben ik bezig?"

Projekten
Haar eerste projekt bevindt
zich op de vijver tegenover de ingang van het kasteel Sterrebos te
Rumbeke. Kurkelementen ondergaan onder invloed van wind en
water grillige gedaanteverwisselingen. ,,llot Sacré" bevindt zich
nabij
het
architektenkantoor
,,Buro 2 " te Roeselare. Ze
plaatste een ,,magische" blauwe
rechthoek in aluminium rond een
bestaand eilandje. Het derde projekt aan de vijver van de Hoogleedse Vossenberg is de meest in
het oog springende. Een slang

Volgend jaar neemt ze deel
aan een tentoonstelling in de
tuin van het Brusselse ^montkastel.

Het unieke werk van Lut Lenoir is nog te bewonderen tot en met zondag
en kadert in het ambitieuze projekt ,,De Rode Loper", (foto: Mare Ceis)
van reddingsboeien ondergaan
de spanning van de natuur: de
voortdurende verandering en dualiteit. De video-opnamen van de-

ze kreatie harmoniëren wonderwel met de muziek die de beelden begeleidt: dit werk is af! De
foto's reflekteren echter even-

zeer de wisselwerking tussen natuur en moderne kunst.
,.Water and Windprojects" zijn
nog tot 11 oktober te zien te Rumbeke, Roeselare en Hooglede. In
Hooglede kan men zaterdag en
zondag de video-tentoonstelling
bekijken tussen 11 en 18 uur.

Eeti leek verkent de kermis
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Stimulans voelbaar In kompetitie?

Eurovolley geslaagde propagandastunt
België is zevende geëindigd op de Europese volleybalkampioenscfiappen en indien we de l<enners
mogen geloven dient dit als een triomf beschouwd te
worden. We zullen het tegenovergestelde niet beweren maar we zijn nuchter genoeg om vast te stellen
dat zonder de Zweedse dopingperikelen de realiteit
er anders zou hebben uitgezien...
VERIGENS blijft de vraag
of er nu nieuwe perspektleven werden geopend
vor bondscoach Spaenjers? Zal
het volleybalverbond niet snel
hervallen in haar bijna traditioneel „dilettantisme"? Zullen er
van dit EK echte stimulansen uitgaan voor ons volleybal en zal de
nationale kompetitie eindelijk in
een serene sfeer verlopen?

O

Mooi zijn
Na de turbulente en onwaardige ontknoping van het jongste
kampioenschap moet men nu immers vooral aan het herstel van
de geloofwaardigheid denken.
Want volleybal kan mooi zijn.
Dit werd in de voorbije week herhaaldelijk bewezen. Ondanks er
een aantal „spektakelbeperkingen" in het spel liggen ingebouwd. Volleybal verloopt nu
eenmaal volgens vooraf uitgetekende patronen. Het verschil aan
de top ligt hem in de „geperfektionneerde" uitvoering. De Russen bijvoorbeeld spelen zonder
veel fantasie maar men zal hen
zelden op een (individuele) tekortkoming betrappen. Ze vallen
steevast aan langs de buitenkant
waar ze dan heel hoog opverend
toeslaan. Hun service is ook Ijzersterk. De Russen overtuigen
maar bekoren met. Ze zitten al
sinds 1967 op de Europese troon
en dat zal niemand verwonderen.
Dat Frankrijk in Gent tweede
eindigde was een kleine verrassing. Maar onze zuiderburen menen het altijd ernstig wanneer
hun tricolores op een sportveld
verschijnen. Voor grapjes hebben ze dan geen tijd. De lezer
moet weten dat Alain Fabiani,
hun betere speler, van hogerhand werd aangezocht om zijn lonende overeenkomst met het Italiaanse Parma op te zeggen en
zich weer ter beschikking te stellen van zijn klub (Fréjus) en zijn
land. Frankrijk kwalificeerde zich
bij ons voor Seoul en dat werd als
een sukses beschouwd.
Spektakulairder en spannender dan de finale verliep de
wedstrijd om de derde plaats. De
Zweden en de Grieken maakten
er een triller van. Vol emoties en
vol onwaarschijnlijke standwisselingen. De manier waarop de
Grieken in de beslissende set
vanuit een verloren 13-8 positie
alsnog met 14-16 kwamen winnen, was begeesterend. De Grieken zijn trouwens een apart
sportvolkje aan het worden. In de
zaalsporten bestormen ze de
hoogste toppen. Europees bas-

ketbalkampioen en brons op het
volleybalkampioenschap.
We
kennen grote naties die het met
minder moeten doen...

Spektakel-meisjes
Echte propaganda voor het volleybal maakten ook de Russische
en Oostduitse meisjes. Hun finale was ronduit meeslepend en
de derde set, die eindigde op 2018, gewoon onvergetelijk. In hun
spel was spektakel, discipline en
technische beheersing ruim aanwezig. Ze produceerden topsport
van niveau. Dat de Oostduitse
meisjes hun eeuwige rivalen onttroonden maakte het allemaal
nog mooier. Hun vreugde en geluk was begrijpelijk en verdiend
en zal vermoedelijk scherp gekontrasteerd hebben met de gemengde gevoelens waarmee
onze volleybalspeelsters de nederlagen opstapelden. Ze waren
wel de regelmatigste ploeg van
het tornooi: België verloor zeven
keer op rij en won geen enkele
set. Men moet het kunnen. Overigens weet geen mens of er moet
om geweend of gelachen worden. Misschien was het toch allemaal met om niets. Blijft er een
schat (?) aan ervaring achter en
wordt de motivering opgevijzeld.
Verder vingen de organisatoren nogal wat kritiek. Holland
beet daarbij natuurlijk de spits af.
Wat dacht U? Daar doet men
toch alles beter. Binnenlands rezen er vragen omtrent de lokalisering van het gebeuren. Men
zou de grote volleybalregio links
hebben laten liggen: in het Brusselse zou men de verkeerde kang
gekozen hebben niet in Oudergem maar in Anderlecht (richting
Lennik en Ternat) had men moeten spelen
— en WestVlaanderen werd zelfs helemaal
genegeerd.

Eurovolley mag een geslaagde onderneming genoemd worden, ook al moest onze ploeg herhaaldelijk de
duimen leggen; zoals hier tegen Spanje...
kupereerd. Misschien doen de
klubs daar hun voordeel mee.
Vinden ze gemakkelijk(er) sponsors. Want daar draait het toch
allemaal om. Er moet geld gevon-

Antwerpen
opnieuw voetbalstad
Op geregelde tijdstippen herinnert Antwerpen er
ons aan dat het ook als ,,sportstad" niet kapot te krijgen is. Deze vaststelling wordt niet ingegeven door
de ,,wederinrichting" van de Zesdaagse — deze
heeft immers alles met kommercie en niets met sport
van doen — maar door de verheugende belangstelling — méér dan twintig duizend toeschouwers —
voor de „grote" derby tussen Antwerp en Beerschot.

35 miljoen!
Mogelijk. Maar men moet er rekening mee houden dat een
kleine bond maar zelden ervaring
kan opdoen met soortgelijke organisaties en met deze kampioenschappen absoluut de drie
taalgebieden wilde aandoen.
Moest men morgen mogen herbeginnen er zouden zeker
scherpe kanten worden afgerond. De perfektie zal mrn echter
nooit kunnen bereiken met een
gedecentraliseerde organisatie.
Beter is het te onthouden dat het
volleybal op de slotdagen reeds
propaganda kreeg en dat de
zware investeringen (vijfendertig
miljoen) uiteindelijk werden gere-

getrokken. Maar het kan vandaag
niet meer anders. Zo zeggen de
betrokkenen en zij kunnen (of
moeten) het toch weten.
Flandrien

Derby begeestert méér dan 20.000

lend voetbal gebaseerd op volledige inzet en volgehouden discipline. Hij hanteert geen toverformules maar zegt altijd luidop
waarheden. Was het niet opvallend dat hij onmiddellijk na de
emotierijke derby de supporters
komplimenteerde omdat zij zo
hartelijk hadden meegeleefd zonder vervelende toestanden te veroorzaken ?

Begeestering
E herleving van Antwerp
is een fenomeen op zichzelf. Is trainer Kessler
dan werkelijk een wonderman?
Vast staat dat de Duitse Nederlander (of omgekeerd) overal
waar hij gewerkt heeft ,,sporen"
naliet. Kessler is vermoedelijk
geen begenadigd taktikus. Hij
was zelf nooit een groot voetballer. Hij is echter zeker een geboren organisator. Kessler is een
man met een visie die hij bovendien ook nog weet door te drukken. Hij kan overtuigen en bezielen en daar bovenop weet hij
zichzelf ook nog op uiterst voordelige wijze te verliepen.

Dadendrang
Kessler legde in de jaren zestig
als bondscoach mee de basis
voor de latere suksessen van de
Nederlandse nationale ploeg. In
Anderlecht, waar hij in het begin
van de jaren zeventig aan het
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den worden om spektakel te kunnen kreëren. Al bestaat het gevaar dat de verhoudingen tussen
de klubs door de inbreng van buitenuit nog schever zullen worden

roer stond, wordt hij nu nog geloofd om zijn organisatorische talenten. Met het in wezen ,,kleine
en beperkte" AZ'67 bereikte hij
zowaar een Europese finale. Hij
haalde ooit Club Brugge uit een
bodemloze sportieve put en nu
inspireert hij de Bosuilbewoners
na jaren lethargie opnieuw tot
grootse daden.
De lijst van verwezenlijkingen
is te lang om nog over toeval te
mogen praten. Kessler wordt gedreven door dadendrang die hij
kan enten op voetballers. Dat is
een onmisbare gave voor wie in
het trainersvak wil slagen. Vanzelfsprekend : de meeste van de
voornoemde klubs beschikken
over een brede en natuurlijke
bestaansbasis. Dit is echter niet
meer dan een voorwaarde en zeker geen waarborg om blijvend te
(kunnen) presteren. Kessler geneest zijn zieken anders met eenvoudige recepten- simpel aanval-

Het kan inderdaad niet worden
ontkend: ons voetbal schijnt opnieuw in de lift te zitten. Er kwam
in deze kompetitie al opvallend
meer volk kijken en een aantal
wedstrijden groeide kwalitatief uit
boven de middelmaat.
Het is bovendien verheugend
vast te stellen dat niet enkel de
erkende topklubs (KV MechelenClub Brugge was een ongehoord
spektakelstuk) de massa weten
te begeesteren. Antwerpen, dit is
duidelijk, heeft niet zoveel nodig
om opnieuw van voetbalvreugde
te bruisen. In het ruime hinterland is de sympathie voor het populairste balspel altijd sluimerend
aanwezig gebleven. Het volstaat
dat minimale prestaties — al doet
Antwerp momenteel veel meer —
worden neergezet om het land
duidelijk te maken dat voetbal
méér is dan Anderlecht, Brugge,
Mechelen en Luik. Gelukkig
maar.

IWJ-
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Hel VU-parlIjbestuur deelt mee...

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 5
oktober l.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.
zwaarbeladen dossier zou weggemofOpenbaar vervoer
Het Partijbestuur van de Volksunie
verheugt zich over het sukses van de
TTB-dagen — oorspronkelijk een initiatief van VU-senator Guido Van In —
en ziet daarin de bevestiging van zijn
stelling dat, mits een aantrekkelijk
aanbod en een publiekvriendelijk prijzenbeleid, de toekomst van het openbaar vervoer kansrijk kan worden gemaakt
Het Partijbestuur moet echter vaststellen dat het thans gevoerde beleid
inzake openbaar vervoer volledig
haaks staat op een initiatief zoals de
TTB-dagen Dit beleid, van het geknoei met de veerdiensten over de
verwaarlozing van het dagelijks personenvervoer tot de SST-mtrigues,
vertoont geen enkele samenhangende visie Dat thans, onder de druk van
de houtzagerslobby, terug gewag
wordt gemaakt van de massale verkoop van dwarsliggers voor de spoorwegen, daar waar onlangs nog werd
aangetoond dat de voorradige hoeveelheid de behoeften overtreft, is
slechts een van de voorbeelden van
improvisatie, gebrek aan visie en verspilzucht
Het Partijbestuur van de Volksunie
klaagt aan dat Verkeersminister De
Croo thans met het fiat van de regering politiek inzake de SST doordrijft
zonder dat daarbij sprake is van een
voorafgaandelijke milieu-effektenrapportering en kosten-batenanalyse
zoals nochtans beloofd
Het Partibestuur van de Volksunie
acht de dagelijkse autofiles op de
toegangswegen naar onze grote steden een ultieme waarschuwing, dat
de voortzetting van het huidig beleid
slechts naar een chaos kan leiden

Onderzoekskommissie
ziekenfondsen
In uitvoenng van een beslissing van
het Partijbestuur heeft de VU-fraktie
in de Kamer het initiatief genomen, de
oprichting voor te stellen van een
onderzoekskommissie
inzake de
schandalen in het ziekenbondwezen
De Volksunie waarschuwt voor het
gevaar dat dit eksplosieve en politiek

feld worden Het is helaas met denkbeeldig dat de sterke ziekenfondslobby m kabinetten en parlement, gebruik makend van zijn ondemokratische positie om tegelijk rechter en
partij te zijn, daarin zou slagen

De VU-Kamerfraktie zal dan ook de
spoedbehandeling van haar voorstel
vragen Zowel m Kamer als Senaat zal
de Volksunie bij wijze van interpellaties trachten, klaarheid te doen scheppen met alleen in dit dossier maar ook
m dat van de politieke benoemingen

Voeren
Het Partijbestuur van de Volksunie
zou het ongehoord vinden, mocht eerste-minister Martens deze week opnieuw de Voeren-interpellatie van de
Volksunie-fraktie onbeantwoord laten

Deze andere redenen — de mislukking van het werklozenbeleid, het uitblijven van echte financiële sanering,
het begrotingstekort ingevolge de
elektorale belofte van belastingsverlaging en wellicht ook de begeerte om
het mutualiteitsdossier gesloten te
houden — verklaren goeddeels de
huidige spanning in de Wetstraat

VU-provincieleden ontmoetten
elkaar te Lint
Naar aanleiding van de provinciale ontmoetingsdag te Wachtebeke in juni jl. formuleerden verscheidene provincieraadsleden de
w e n s voor een nauwer kontakt over de provinciegrenzen heen.
Ook het partijbestuur erkende deze noodzaak en nam het initiatief
o m al de provincieraadsleden op een vergadering bijeen te brengen.

Anderzijds werden nieuwe bepalingen opgenomen waardoor de bevoegdheden van de gouverneur op
andere terreinen aanzienlijk kunnen
worden vergroot Hij wordt de voorzitter van de interministeriële kommis-

Na een rondvraag bij alle provinciale fraktievoorzitters, met hun desiderata naar onderwerpen voor zulk een
bijeenkomst, werd de agenda opgesteld

sies die belast zijn met het overleg en
koordinatie van alle instellingen (behalve justitie en landsverdediging) die
in hun provincie werkzaam zijn Het
invullen van deze taak zal voor een
groot deel afhankelijk zijn van de
aktiviteiten van de gouverneur zelf
Ook de rol van de arrondissementskommissarissen wordt grondig herzien

Hoe dan ook zal het de eersteminister met gegund zijn, met het
dossier Happart opnieuw te blijven
dralen daarvoor is de probleemstelling te scherp geworden.
De jarenlange ervaring heeft geleerd dat het de CVP aan moed ontbrak om m de zaak Voeren het been
stijf te houden Het Partijbestuur van
de Volksunie is van mening dat, indien de CVP dat thans wel zou doen,
daarvoor andere aanwijsbare redenen
zijn dan de plotse Vlaamse daadkrachtigheid van deze partij

VU op BRT 1
Het VNOS-programma van vrijdag
9 oktober op BRT-1 bevat volgende
onderwerpen en begint om 19u.15
— een reportage over de bijeenkomst en het bezoek aan Vlaanderen
van de partners van de Europese
Vrije Alliantie;
— kanttekeningen bij het nieuws
door Jan Van Dam;
— een gesprek over de politieke
aktualiteit met VU-voorzitter Jaak Gabriels;
— „t^^ensen van bij ons" brengt
een portret van dr. Jet Deloof in het
Vredeshuis te Aalst.

Bevoegdheden
Als formule werd de gezellige ,,ontbiit-werkvergadering" gekozen, die
door de aanwezige provincieraadsleden erg werd gewaardeerd

VUJO entoesiast van start

Suksesvolle jongerendag
Wachtebeke, 4 oktober l.l. Onder een stralende herfstzon hielden de Volksuniejongeren hun jongerendag in het d o m e i n Puyenbroek te Wachtebeke. Het werd de startdag van een nieuw
werkjaar. De o p k o m s t (meer dan 300 deelnemers) lag boven de
v e r w a c h t i n g e n van de inrichters en men beleefde er een „ e n t o e s i a s m e r e n d e " dag v o o r het j o n g e vlaams-nationalisme.
De hele dag door kon men terecht deze ploeg mtte sluiten, o a daardoor
bij de verschillende info-stands van werd de tijdslimiet overschreden
afdelingen en bevriende organisaties
Brochures, zelfklevers en T-shirts gingen vlot weg.

's Namiddags werd een kwis georganiseerd, waaraan ook tien ploegen
deelnamen Ook hier was VUJO-Antwerpen finalist, maar moest de duimen leggen bij de laatste vragenronde tegen de ,,Internationale Volksnationalisten", bestaande uit VUJO'ers
en Jonge Demokraten (NL), die de

Sport
's Ochtends opende Ignace Vandriessche, VUJO-voorzitter van het
gastarrondissement Gent-EekIo, de
dag met een korte welkomgroet Daarna bespraken een kleine 100 kaderleden het jaarprogramma met de verschillende thema's een ambitieus
programma waarin veel wordt verwacht van de inzet van zowel nationale als plaatselijke VUJO-verantwoordelijken Ondertussen startte het minivoetbaltornooi, tien ploegen namen
het m korte wedstnjden tegen mekaar
op Uiteindelijk versloeg de ploeg van
VUJO-arr
Antwerpen deze van
VUJO-arr Kortrijk in een spannende
finale Jammer was de sportiviteit bij
een ploeg volledig zoek en waren
spelleider Chris Vandenbroucke en
organisator Luk Eekhaut genoodzaakt

Als eerste en belangrijkste agendapunt, werd door kamerlid André De
Beul ingegaan op de recente veranderingen m de provinciewetgeving, die
van kracht werden op 1 oktober jl De
bevoegdheden van de Bestendige
Deputatie als geheel, en van de leden
van de Bestendige Deputatie afzonderlijk werden aanzienlijk uitgebreid,
en dit ten koste van de bevoegdheden
van de gouverneur

overwinnmgsschaal mochten ontvangen uit de handen van partijsekretaris
Paul Van Grembergen

Praatshow
Het hoogtepunt van de dag was de
praatshow met de oud-VUJO-voorzitters, georganiseerd door het Vormingscentrum Lod Dosfel Met een
leuke bandmontage, met sfeergeluiden uit de respektievelijke voorzittersperioden van Nic van Bruggen, Nelly
Maes, Hugo Coveliers, Jons Roets
(helaas afwezig) en Bart de Nijn, en
daartussen de interviews, werd dit
een interessant politiek cafe De oud
VUJO-voorzitters Johan Sauwens en
Freddy Segers waren verontschuldigd Tot slot hield algemeen voorzitter Bart Tommelein zijn toespraak
waarin de standpunten van VUJO
over aktuele politieke onderwerpen
nog eens op een njtje werden gezet

Jan de Wilde

Op de jongerendag te Wachtebeke werd ook aandachtig geluisterd

Na een half uur pauze (waardoor
heelwat mensen reeds naar huis gingen, en ze hadden ongelijk ) trad Jan
de Wilde en de Centimeters op Jan,
die de jongste maanden een ware
come-back kent, bracht de zaal in een
mum van tijd m een laaiend entoesiaste sfeer Liedjes als ,,De bende van
Jantje de Wilde", , Otomobiei", ,,Aaigem", ,,Joke" (toch nog altijd zeer
populair), e a werden op dol applaus
onthaald
Rond zeven uur 's avonds gingen
de deelnemers van deze hoogdag
voor VUJO, tevreden naar huis
Roger Vermeylen

Konsekwenties
Tot heden kan men stellen dat deze
funktie een erefunktie was Thans
worden zij echter de rechstreekse medewerkers van de gouverneur, die
'hen bepaalde delen van zijn bevoegdheden kan toevertrouwen Als slotsom
vatte Andre De Beul ae veranderingen
als volgt samen hoewel de wetgeving
vooral administratieve wijzigingen bevat, kan dit ook heel wat politieke
konsekwenties hebben Ook konden
enkele centralistische tendensen
vastgesteld worden
Uit de vragenronde bleek dal er nog
heel wat problemen blijven bestaan
Wat o m de specifieke situatie van
Brabant betreft werd duidelijk gesteld
dat deze rovincie hoogdnngend gesplitst moet worden Ook het feit dat
de nieuwe wetgeving een financiële
aderlating zou betekenen voor de provincie werd duidelijk onderlijnd

Vlammetjes
In een tweede deel werd ingegaan
op de financiële situattie van de verschillende provincies Uit het overzicht van de verschillende provinciale
belastingssystemen bleek de grote
diversiteit
In de slottoespraak benadrukte algemeen voorzitter Jaak Gabriels de
rol van de provinciemandatarissen als
een nuttige en noodzakelijke schakel
in de partijslruktuur Tot slot zorgde
fraktievoorzitter, burgemeester en
gastheer Joris Roets ervoor dat de
deelnemers aan deze interessante bijeenkomst, met een verlichte geest
huiswaarts konden keren, door het
aanbieden van ,,Lintse vlammetjes"
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De veren-carrousel

Amateuristische
regerlngsverdeeldheld!
Maanden geleden ontbrandde onder impuls van Antoine Denert,
de vu-burgemeester van Krulbeke, de strijd om de veren. Hij
slaagde er in om „lieve mensen" samen te brengen, te motiveren
en te laten overgaan tot een veelheid van akties voor het behoud
van de beide Scheldeveren.

bijkomend tijdsverlies' Tijd kost geld
Ook in overvolle tunnels De Antwerpse GOM rekende hiervoor reeds een
totale kost van méér dan 40 miljoen
Daarbij moet men rekening houden

^. V
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Derde bedenking Begin september werd er een spelletje gespeeld om
vanuit een slecht georganiseerd
openbaar vervoer zonder rekening te
houden met de mensen noch met de
maatschappelijke kost, een vriendjespolitiek door te duwen En hoe dan
ook, de overheid zou onrechtstreeks
toch moeten bijleggen in de eksploitatiekosten van de bussen tenzij ze
iedereen stoemelings per auto op de
weg zou krijgen

September-carrousel
start...
Ondertussen had zowel Kruibeke
met zijn VU-SP-bestuur gezorgd voor
het onder de aandacht van de publieke opinie brengen van de veerdiensten En de Volksunie hield in het
kader van haar openbaar vervoersbeleid in Bazel een opgemerkte perskonferentie waar zowel Jaak Gabnels,
Nelly Maes als wijzelf, de aandacht op
de veren trokken
De akties volgden zich op, zowel op
de Imker- als op de rechteroever De
rijkswacht, op bevel van arrogante
bestuurders, maakte zich vrijdag 11
september belachelijk door zelfs helikopters, waterkanonnen en gevechtswagens tegenover kalme aktievoerders te zetten'
Het probleem was dat Verkeerswezen geen budget meet kreeg van
andere topministers en moest onderhandelen met de voorziene som tot
midden volgend jaar te besteden aan
Hemiksem-Bazel Ondertussen naderde de fatale sluitingsdatum voor
Hoboken van 1 oktober
Minister De Croo zorgde dan voor
een welles-niets-spelletje, te lang om
hier te herhalen De ene keer bleef
enkel Hoboken tot volgend jaar daarna was het Hemiksem en Hoboken
voor vier maanden, en dan weer eens
beide veren de volgende veertien dagen

De Volksunie nam van in den beginne het voortouw in de stnjd voor het behoud van de veren' (foto wu)

Of het nu gaat om vakbonden, bedrijven, middenstanders, scholieren
of arbeiders zij staan allen achter de
zachte en de harde akties die met de
regelmaat van een klok uitgevoerd
worden

De oorsprong: blind
besparingsschrappen
Tijdens het Sint Anna-overleg, verleden jaar, besliste de voltallige rege
ringsploeg tot afschaffing van de veren over de Schelde Het veer LilloDoel zal stoppen met de bouw van de
Liefkenshoektunnel De koncessies
van Hoboken-Kruibeke en HemiksemBazel verlopen respektievelijk op 1
oktober 1987 en op 1 juli 1988 Dus
geen nood bruto kon er voor de
bekostiging van de elektorale belastingsverlaging bijna 110 miljoen vrijgemaakt worden Zelfs netto, is 103,5
miljoen nog altijd meegenomen i
Eerste bedenking ,,Men" neemt
beleidsbeslissingen zonder overleg,
op een lichtzinnige wijze en zonder na
te gaan wat de gevolgen zijn voor de
bevolking In diktatonale staten is dat
normaal In een zichzelf parlementaire demokratie noemend België is dit
geprezen als regeringsmoed om uit
de zelf geschapen tunnel te geraken
Op kosten van het algemeen

Ganse streek
veroordeeld
tot isolement
De Hobokense veer verzorgde m
1986 nochtans 415 000 overtochten
en vanuit Hemiksem waren dat er
275 000 van en naar het Waasland
Een totaal van ongeveer 700 000
overtochten
Belangrijk is dat het hier gaat om
vooral werk- en schoolverkeer vanuit
het Waasland aangevuld met rekreatieverkeer van de rechteroever
,
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Enkele voorbeelden maken dit duidelijk
— elke dag pendelen 150 scholieren
van het Waasland naar de technische
scholen van Don Bosco te Hoboken
— dagelijks komen 350 werknemers
naar de Boelwerf, 90 naar de ,,Metallurigie ' en 240 naar diverse bedrijven in het Antwerpse (bijvoorbeeld
Bell) vanuit Kruibeke,
— 176 van de740 werknemers van
Bekaert-Cockerill te Hemiksem gebruiken de veer vanuit Bazel-Kallebeek
De vervoersstatistieken wijzen uit
dat voor 1986 Hoboken-Kruibeke elke
werkdag gemiddeld 1626 overtochten
kende En dat dit op een gans jaar
zorgde voor bijna 300 000 werknemers- en bijna 60 000 scholierenreizen
Hemiksem-Bazel kent relatief minder overtochten maar dit betekent
toch dat er per werkdag gemiddeld
770 overtochten waren Gedurende
de eerste zes maanden van 1987 gaat
het hier om bijna 125 000 vervoerde
personen waarvan ongeveer 40 000
tijdens het weekeinde en feestdagen
Tweede bedenking Het gaaf hier
hoofdzakelijk om mensen die zowel
voor hun werk als voor onderwijs gericht zijn op de Rupelstreek en het
Antwerpse al te dikwijls doordat voorzieningen in het Waasland ontbreken

Alternatieven?
Te duur!
Als deze veerdiensten wegvallen
moet er ofwel een busdienst ingelegd
worden (op beide oevers') ofwel moet
iedereen met privé-vervoer gebruik
maken van de brug te Temse of één
van beide tunnels te Antwerpen Gevolg IS dat altijd een omweg van een
40-tal kilometer of een verviervoudiging van de afgelegde afstand met

met de maatschappelijke kost van het
verlies aan mobiliteit, onveiligheid en
ongevallen, de kleinere rekrutering
van de Antwerpse ondernemingen
enz
En de studie van de GOM besluit
, het openbaar belang zou voor
meer worden geschaad dan er wordt
bespaard op de overheidsrekening bij
'
het stopzetten van de veerdiensten "
Geen nood, ,Brussel" zou bussen1
laten inleggen Een kostprijsbere-keing Miva 55 miljoen NMVB eerstt
30 miljoen, daarna 15/20 miljoen Tus-sendoor bezorgde de samen met minister Buchmann Beerschotsuppor-ters van een prive-busbedrijf plots een1
prijs van 17 miljoen met inbegrip van1
een reizigersbijdrage van 7 miljoen

Vandaag: een patsituatie
De stommiteit van het schrappen
van de veren is nog altijd met hersteld
De getroffen bevolking heeft gereageerd op de Imker- en de rechteroever Politici van beide meerderheidspartijen, en dan vooral uit de CVP,
trachten op lokaal vlak politieke munt
eruit te slaan Kijk maar naar de
volksvertegenwoordiger-schepen van
Hemiksem die plots zelf op harde
aktie roept I
Ondertussen blijven de beide veren, na tussenkomst van de koncessie-houder, de dienst verzekeren tot
half oktober Deze week wordt er
geïnterpelleerd in de Kamer
Achter de schermen wordt er sterk
gemaneuvreerd ik zou met verbaasd
zijn als er pasmunt gezocht wordt
bijvoorbeeld in Voeren, of bij het autowegenvignet Men kan, als men dit
dossier dag aan dag volgt van alles
verwachten
Vijfde bedenking Het is een konstante in dit land dat telkens, na
ondoordachte beslissingen, men de
problemen laat rotten om geen gezichtsverlies te berokkenen aan de
een of andere minister of partij Resultaat van dit alles is natuurlijk een
verslechtering van de toestand, ook
en andermaal op kosten van de bevolking Deze moet twee maal inleveren
een keer als een stomme beslissing
genomen wordt en de tweede keer als
er bij de rechtzetting direkte kompensaties of akkoordjes moeten gebeuren

De Volksunie
eist het behoud
van belde veren!

Hoe dan ook beide veren moeten
blijven Gewoon omdat mensen belangrijker zijn en werknemers en
Bijkomend probleem bleek snel dat scholier-en al genoeg inleveren
De veren sluiten betekent twee, zij
de uitbatende koncessiehouder de
het mobiele, bruggen afbreken tussen
rederij Flandria, bij stopzetten voortijWaasland en Rupelstreek Zij vervuldig van Hemiksem-Bazel een fikse
schadevergoeding kon eisen van on- len daar de funktie van tunnel of brug
en overal elders in ons land is het
geveer 80 tot 100 miljoen Minister
gebruik daarvan tot dusver nog altijd
Verhofstadt, die dacht dat dit maar
gratis Dus moet er met door onze
een 12-tal miljoen was, bleef desonmensen voor betaald worden'
danks het been stijf houden
Hoe dat dit moet gerealiseerd worToppunt IS dat het voorziene budget, verhoogd met de kosten van de den IS m de eerste instantie de verantwoordelijkheid van hen die de
kontraktbreuk voor Hemiksem-Bazel,
voldoende is voor de verlenging van schrappmgsbeslissing namen Een
goede raad m plaats van machtsspelbeide veren tot bijna einde 1988'
letjes in kabinetten en tussen minisGeruchten lopen zelfs dat eerste
ters roep zowel betrokkenen, techniminister Martens ging tussenkomen
ci, vervoersekonomen én echte beMaar ook dat andere CVP-topminisleidsmensen samen Zij zullen ge'ers weigeren nieuwe subsidies voor
woon door rond de tafel te zitten en
de veren toe te kennen Omdat zij zelf logisch redeneren tot een oplossing
iets uit de brand willen sleuren voor
komen
hun departement
Maar vooral stop met spelletjes die
Vierde bedenking Geen enkele be- geen rekening houden noch met menslissing in dit land kan genomen wor- sen, noch met een ganse leefgemeenden zonder politiek spelletje van ge- schap, noch met maatschappelijke
ven en nemen in deze koalitie Tel- implikaties In beleidstermen kan dat
kens wordt er dan voorbijgegaan aan eenvoudig omschreven worden als
de mensen die getroffen worden Tel- verantwoordelijk regeren
kens wordt er met gekeken naar kosZesde en laatste bedenking De VU
ten-baten-analyses Enkel het prestige bewees door haar aanpak van het
telt
veer-dossier dat zij de polsslag van
ons volk voelt Alle trzditionele partijen echter bewijzen dat zij zowel misprijzen voor het door hen geregeerde
volk hebben, als hun onmacht af te
zien van eigenbelang en verkalkte
regeertradities Gewoon omdat zij
vanuit hun machtspositie m het Belgisch establishment met meer beseffen wat de gevolgen zijn van hun
egoïstische
dag-aan-dag-beslissingen

Hugo Coveiiem stelt vragen

En waarom de veren
op Gent-Temeuzen nfet?
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LaRgerbrugge). Hugo Cov«Iie«$ ort£terzoct)t zelf d« «Ijfer» vait beld«
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De volgende week gaat beslissend
zijn voor de ganse Rupelstreek en het
gehele Waasland Van in 't begin
stond de VU op de bres Zij is bereid
aktie te voeren maar ook met allen
naar een oplossing te streven die
aanvaardbaar voor allen is Maar dan
wel met één voorwaarde de mensen
van de Imker- en rechteroever kunnen, noch mogen de dupe zijn' Van
mets en van memand En daarom
moeten de veren blijven
Niemand is kleiner geworden door
fout te bekennen Enkel Zij die koppig
zich vastbijten m hun eigen tunnel van
stommiteiten, wordt door iedereen
veracht
Hugo Coveiiers,
VU-fraktieleider Kamer

m
ANTWERPEN
OKTOBER
8 WOMMELGEM: Concert door de
Zurcher Sangerknaben o I v Alphon
von Aarburg in de St Petrus en Pauluskerk om 20u Org Kulturele Kring
Jan Puimege
10 NIJLEN: Handwerktentoonstelling in zaal Kempenland, herenthoutsesteenweg 53 Ook om 11 okt Telkens van 14 tot 16u
10 NIJLEN: Kursus „Propagandatechnieken" (deel 1 en 2), Zaal Kempenland, Org VU-arr Mechelen i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
10 GEEL: Cafe Chantant met „Zakdoek", in zaal ,,De Hoef", Geel-Winkelomheide Aanvang 20u 30 Inkom 120fr W K 100 fr (sekretanaat
Kult Raad Geel lokaal Molenhof, Wildersedijk 3 en bij bestuursleden)
Org Vlaamse Vrienden Geel
11 TURNHOUT Boottocht Turnhout-Mol Vertrek om 9u stipt aan de
Oude Kaai te Turnhout Alle inlichtingen en inschrijvingen op het Arr VUsekretariaat. 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 in
de Denneburghoeve, Geeldhanddreef
9 Begin 20u Org VUJO-Kapellen
17 KAPELLEN: Kursus ,, Propagandatechnieken" (deel 3 De kampagne), Plaatselijke Openbare Bibliotheek Hoevensebaan 12, van 9u 30
tot 12u30 Org VU-arr Antwerpen
I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
17 LINT: Kursus ,,Propagandatechnieken" (deel 3, de kampagne). Gemeentelijk Ontmoetingscentrum ,,De
Witte Merel", Liersesteenweg 25, van
14u tot17u30 Org VU-arr Antwerpen I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
20 ANTWERPEN: Kursus „Propagandatechnieken" (deel 3 De kampagne), VU-sekretariaat, Jozef Liesstraat 2, om 20u Org VU-arr Antwerpen I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
21 KAPELLEN: Toneelavond ,,Taboe" door het theater Paljas in zaal
Concordia, Dorpsstraat Kaarten te
bekomen
bij
J
Verbruggen
(666 57 77) aan 200 fr Vermindering
jongeren en -H3-pas 175 fr Aan de
kassa 250 fr Org FVV-Kalmthout
24 STABROEK-HOEVENEN-PUTTE: Herfstbal van de Volksunie m zaal
Schuttershof, Kerkstraat te Hoevenen
vanaf 20u 30 Muziek DJ Willy Inkom
100 fr Kaarten te bekomen bij Peter
Van Ael (664 41 95)
24 GEEL: Kursus ,,Propagandatechnieken" (deel 2 Maak er werk
van ), ,,Het Molenhof", Wildersedijk
3 van 15 tot 18u 30 Org VUJO-arr
Turnhout i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
31 BORGERHOUT Bal m zaal Gietschotel. Lode van Berckenlaan 179 te
Borgerhout Aanvang 21 u Deuren
om 20u 30 Kaarten aan 100 fr bij
bestuursleden van VU-Borgerhout en
VU-Berchem Pret verzekerd
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Een groen boompje opgezet

Geslaagde milieu-dagen
In Lommei

Hoewel Lommei geen „groen vakantie-oord" is, en inderdaad
over zeer vele hektaren groen én over een hele toeristische
infrastruktuur beschikt, heeft onze gemeente zo toch ook zijn
milieuproblematiek.
ren er stands van De Wielewaal en De
Sinds 1983 heeft onze VU-milieuschepen dr Marcel Smeulders zich Volkstuinen verenigingen die zich in
onze gemeente zeer positief inzetten
zeer hard ingespannen om voor allervoor het behoud van het groen en de
lei problemen een oplossing te zoebevordering van biologisch verantken en te vinden
woorde tuinbouw Om het positieve
Waardevol water
wat er m onze gemeente gebeurt, ook
eens in de kijker te stellen, had de
Wat er zoal gedaan werd en wat er
gemeentelijke groendienst ook de genog moet gebeuren, was het thema
legenheid gekregen om hun prestavan een milieu-tweedaagse op 25 en
ties eens in de bloemetjes te zetten
26 september I I
Het moet gezegd worden dat deze
Vooreerst had onze schapen in satentoonstelling bezocht werd en dat er
menwerking met zijn VU-kollega voor
vooral vanwege de scholen veel resGroenbeleid, Jan Vansummeren, een
pons was
tentoonstelling opgezet met als thema's ,,Water is waardevol" (het naRondetafel
tionale VU-milieu-thema), ,,selektieve
huisvuilophaling", ,,de problematiek
Op vrijdagavond 25 september had
van de zandwinningen" Verder waer
een
milieu-rondetafelgesprek

Deze week
in Trends Magazine
Dak voor Europa
ATAB is dakenproducent, door een belangrijke Nederlandse
aankoop (dit is nieuws), zelfs de grootste van de Benelux.
Hoe evolueert dit dynamische Antwerps-Britse bedrijf op
een markt die geografisch uitdeint. ATAB heeft modern
management en weet wat marketing is. Op de omslag.
Peirens en 2000
ACV-voorzitter Peirens in Trends
over vakbond in 2000, de dienstenrevolutie, de vakbondswerking in
KMO's, de interne demokratie m
het syndikaat Ter vergelijking publiceren we uittreksels uit de Nederlandse vakbondsstudie FNV
2000

frank waren en diensten bestellen
Ook bij Belgische bedrijven Fabrimetal neemt het voortouw en organizeert een groepsaanpak voor
de leden Het bedrijf Janssens en
Janssens m Rotselaar produceert
reeds voor Eurodisney

Dossier Belastingen
De politieke analyse van het trekken en duwen tussen CVP en PVV
Niet de ratio prevaleerde maar het
elektoralisme In een gesprek met
Trends zegt begrotingstsaar Verhofstadt dat hij met laat tornen aan
het politieke akkoord American
Chamber of Commerce vindt de
deal slecht voor de investeringen
Is deze regering nu nog bednjfsvriendelijk'' Er wordt getwijfeld
Steeds meer en meer

Willem Smit is Nederlander en bewoont België Met welbehagen
Smit nam ontslag bij Datex, midden een storm van persverslagen en
geruchten Wie is de luxe-migrant''
Wat verwijten de aandeelhouders
van Datex de koninklijk levende
Wilham'' In Trends

Eurodisney en uw omzet
Eurodisney zal voor miljarden

Koning William

Het Woord
Bruce Bastian van WordPerfect is
mormoon en bracht op zijn negen
tiende het Woord in Italië Vandaag brengt hij tekstverwerking in
de hele wereld Exclusief in Trends
Een portret

Munsterbilzen in diepe rouw

Clement Huygen
Is niet meer

Amper 51 jaar, de toekomst tegemoet kijkend naar de gemeenteraadsverkiezingen van okt 88, zijn wel opgebouwd bedrijf, het heeft niet mogen

Daarna werd over elk van deze
onderwerpen seneus doorgepraat
door het gezelschap Daarbij viel op
dat de VU-schepen van Milieu en de
vertegenwoordigers van de milieuverenigingen goed op dezelfde lijn zaten
en het gevoerde beleid ondersteunden Opvallend hierbij was de opmerking van een van de deelnemers dat
in Lommei al vele zaken als vanzelfsprekend m het beleid zijn opgenomen, waarvoor men in andere gemeenten nog moet beginnen met aktie-voeren Zeker een aansporing voor
onze schepen om op de ingeslagen
weg door te gaan'
VU-Lommel

zijn In naam van VU-Munsterbilzen,
VU-Groot-Bilzen Vernieuwing direktie en redaktie van WIJ bieden wij aan
de echtgenote van Clement Maria
Gielen en kinderen onze innige diep
kristelijke deelneming aan bij het velies van deze man
Het beleid dat Clement in zicht had
zal voortgezet worden voor Munster
groot-Bilzen en Limburg Dat werd
menigmaal bevestigd tijdens de toespraken op het kerkhof te Munsterbilzen door burg volksvert J Sauwens
en voorzitter Berno Schoenmakers uit
Munster
A Jackmaer

OKTOBER
13 AS: Kursus , Propagandatechnieken (deel 1 Een terreinverkenning vanuit de professionele invalshoek) Overemdstrat 10 om 20u
Org
VU-arr
Tongeren-Maaseik
1 s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
14 BREE: Groot Vlaams Herfstbal in
het Brouwershuis te Opitter-Bree
18 HERK-DE-STAD:
Speelgoedmarkt van 14 tot 17u Org Vlaamse
Kring Herk-de-Stad
20 HEUSDEN: Vredesavond Ontwapening, wapenwedloop raketten
en de visie van België daarop in het
bovenzaaltje van Kafee De Oude
Kring om 20u Spreker is Willy Kuijpers Org VU-Heusden-Zolder
25 HEUSDEN-ZOLDER: VU-Heusden-Zolder neemt deel aan de Vredesbetoging te Brussel Wie wil meegaan kan door inschrijving bij Wdly en
Simonne Janssens-Vanoppen, Michel
Scheperslaan 171 (011/53 68 23) Tickets aan 100 fr
26 MUNSTERBILZEN:
Bestuursvergadering m lokaal Bloemenhof om
20u stipt
27 AS: Kursus propagandatechnieken (deel 2 Maak er werk van ),
Overeindstraat 10, om 20u Org VUarr Tongeren-Maaseik, i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
30 DILSEN: Grote Showavond in
het Cultureel Centrum, Rijksweg
Aanvang 20u Orkest Brazil Quintet
Org Nieuw en VU-Dilsen

,,Voor God en Vlaanderen, in één liefde"

Boek om pastoor Spltz
te gedenken
Het Davidsfonds-Genk, waarvan prof. dr. Jan Spitz van 1927 tot
1939 de zo aktieve bezielende voorzitter was, wil dit, in samenwerking met het ,,Pastoor Spitz komitee-Ophoven" en het ,,lizerbedevaarkomitee Maaseik", herdenken met een piëteitsvolle hulde aan
de eminente leraar, de heilige priester en strijdhaftige Vlaming.
voordracht, een ,,ln Memonam" door
Deze herdenking gaat door te Genk
Jef Olaerts, de herdenkingsrede door
op zondag 18 oktoljer 1987 Zij die
ons bestuurslid Hugo Vanmarsenille
prof Spitz nog gekend hebben, en zij
en de voorstelling van het pas verdie hem willen leren kennen zoals hij
schenen boek over ,,Pastoor Dr Jan
geleefd, gestreden en geleden heeft,
Spitz" door co-auteur Wilfned Hoen ten slotte gestorven is in onmensesiers
lijke omstandigheden, steeds zijn leuNadien Gezellig samenzijn
ze getrouw ,,Voor God en Vlaanderen in een liefde'" worden van harte
Het boek werd samengesteld door
verwacht In die geest werd het here h Donaat Snijders, wijlen Staf Verdenkingsprogramma opgesteld
meire en Wilfried Rosiers, is verkrijgbaar tegen de prijs van 300 fr (350 fr
14u Plechtige eucharistievienng
bij postverzending), o a bij
in de kerk van Bret-Gelieren (Weg
naar As, Genk), in koncelebratie met
— W Rosiers, Wijklaan 2&, 3670
monseigneur Schruers, hulpbisschop
Neeroeteren Tel 011/86 35 38
van Hasselt, met homilie door e h
— G Coolen, Venlosesteenweg 24,
Van Immissen, direkteur van het kolle3688 Ophoven Tel 011/56 46 50
ge, en opgeluisterd door het meer— Boekhandel Van Venckenray,
stemmig gemengd koor ,,Singet ScoBosstraat, Maaseik Tel 011/56 40 19
ne" van Niel-As
— Jan Housen, De Koor 12, 3600
15u Akademische zitting in de
Genk Tel 011/61 14 33
feestzaal van het kollege met zang en

Kursusssen
voor
Tongeren-Maaseik

Trends verschijnt wekelijks op donderdag.

VU-Munsterbilzen, een zeer aktieve
afdeling met een zeer groot aantal
leden en een fijne werking naar het
volk toe, werd enkele weken geleden
in een zware rouw gedompeld Het
trekpaard van de afdeling verliet ons
op 17 september 11 Zowel Munsterbilzen, groot-Bilzen en gans de provincie
verliest in hem een zeer waardevolle
kracht Clement Huygen, een volksfiguur eerlijk zacht een mand die
hielp op alle fronten is te vroeg heen
gegaan

plaats waarop geïnteresseerden kon
den aanwezig zijn Een dertigtal men
sen hadden er hun vrije avond voor
over om eens, vrij informeel een
boompje op te zetten over ons plaatselijke milieu Eerst gaf schepen
Smeulders een korte uiteenzetting
over typische Lommelse problemen
zoals de werking van het zuiverinsstation het storten van drijfmest, de
verontreiniging met zware metalen
enz

LIMBURG

Voor de leden, bestuursleden en
mandatarissen worden de eerstvolgende weken enkele interessante kursussen georganiseerd
Een eerste kursus (een organisatie
van het VVM) handelt over de ,,Propaganda technieken bij de Gemeenteraadsverkiezingen" en ncht zich uiteraard tot iedereen die van dichtbij betrokken IS bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen Deze kursus gaat door op 13 en 27 oktober in
zaal Uilenspiegel te Hasselt (Guffenslaan 1) Voor meer inlichtingen kan
men terecht bij Pierre Jans (Gemeentehuis Bilzen)
De tweede kursus ,,Wij in de Volksunie" werd uitgewerkt door het Dosfelinstituut en vindt plaats op 5 en 12
december in Hotel Overeinde te As
Het IS een absolute aanrader voor
iedereen die reeds in de partij aktief is
of zich wenst te engageren Inlichtingen kan men bekomen bij Ene Eyckmans, Meeuwerkiezel 15, Bree (011/
47 17 38)

D 27-jarige jonge dame zoekt een
betrekking als huishoudster of inwonende meid eventueel vast ingeschreven kuisvrouw of in vast dienstverband in één of andere poetsdienst Bij
voorkeur Gent-Eeklo Voor nadere inlichtingen zich wenden O. Van Ooteghem, Senator, Arm Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge, tel. 091/
30 72.87
D 23-)arige jonge dame, diploma Klinische Psychologe, grondige kennis
van Ned en Fr - goede beheersing
van Eng — begnppen van D — zoekt
een tietrekking in de lijn van haar
opleiding Voor meer inlichtingen zich
wenden O Van Ooteghem, Senator,
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 091/30.72 87
D 38-)ange gehuwde man, chauffeur
met rijbewijs D + medisch attest
zoekt dringend een betrekking Voor
inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem, Senator, Arm. Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge, tel. 091/
30.72.87
8 OKTOBER 1987
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OKTOBER
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-dovr vanaf 17u , op zat vanaf 14u en
zondag lOu Org
Vrienden v/fi
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
12 BELZELE: Geleid bezoek aan
Corona Lotus te Oostakker Vertrek
om 12u30 stipt aan de kerke van
Belzele Leden FVV 200 fr, met-leden
280 fr p p inscfirijven voor 10 okt bij
ML Acke, Jenny Roets, tVIL De Bie,
Ant Vereecke, J of M Harst Org
FVV-Evergem-Belzele
16 NEVELE: Mosselsouper in zaal
Novi te Nevele vanaf 19u30 Deelname 300 fr Org VU-Nevele
17 LAARNE-KALKEN:
Herfstbal
met disco-bar Ambiance in zaal Calcine, Koffiestraat 79 te Kalken Aanvang 21 u Org VU-Laarne-Kalken
17 SINT-GILLIS-WAAS: Volksuniebal in ,,Katholieke Kring", Kerkstraat
Vanaf 21 u Orkest The Blue Boys
Org VU-Sint-Gillis-Waas
16 DESTELBERGEN:
Groot
Vlaams Vis- en Mosselfestijn in zaal
Berghine, Dorp, vanaf 19u 300 fr p p
voor schotel naar keuze Inschrijven

bij Johan Buelen (091/30 04 22a
Org VU-Destelbergen-Heusden
24 WORTEGEM-PETEGEM: Kaasen Wijnavond + als aperitief ,,Wortegemsen" in zaal De Kring, Kortrijkdstraat, Petegem a/d Schelde Aanvang 19u30 Gastspreker is Hugo
Coveliers Kaarten te bekomen bij
bestuursleden VU-afdelmg
26 AALST: Kursus ,,Uitdagingen
aan Vlaanderen" (deel 2) in ,,Het
Gulden Vlies", Esplanadeplein 13,
om 20u Org VU-arr Aalst i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel

Torenwaclitersprijs voor
Tine Ruysschaert
Op zaterdag 17 oktober 1987 om
16u zal de Dr Jozef Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg, tijdens
een akademische zitting in de trouwzaal van het Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 35-39 te
Gentbrugge, de Torenwachtersprijs
uitreiken aan mevrouw Tine Ruysschaert voor haar uitzonderlijke verdienstenn op het vlak van de voordrachtkunst
De gelegenheidstoespraak wordt
gehouden door senator Oswald Van
Ooteghem De zitting wordt muzikaal
opgeluisterd door het karinetto Ivan
De Waegenaere, Adelheid Bracke en
Hildo Wouters, leerlingen aan de muziekakademie E Hullebroeck uit
Gentbrugge

VU-St-Niklaas
(arr.) en Hekaio
OKTOBER
De arrondissementsraad van de
Volksunie verklaart zich solidair met
de Vlaamse Verenigingen die zich
verzet hebben tegen de afbraak van
het nog resterend gedeelte van het
Hechteniskamp Lokeren De raad
steunt zijn mandatanssen die in deze
zaak reeds eerder stappen hebben
ondernomen bij de bevoegde overheid

8 VER-ASSEBROEK: Voordracht
met bespring in herberg Leenhof, P
Verhaegheplein 23 ,,Luisteren in de
stilte" muziek horen begrijpen, beleven Inkom leden 50 fr, met-leden 80
fr Org DF-Ver-Assebroek

De arrondissementsraad laakt echter de verdachte haast waarmee de
restanten van het kamp worden afgebroken
De Volksunie stelt daarom dat op de
plaats van het Hechteniskamp een
monument moet worden opgericht

10 HONDSCHOOTE: 3de partijkongres van de Vlaamse Federalistische
Partij, Stadhuis, Hondschoote (FransVlaanderen) Voormiddag interne zitting, namiddag overzicht werking
20u Vlaams volksbal met Ghislain
Gouwy en groep Inl tel 00/33/28/
66 22 23

Sociaal
dienstbetoon
te St.-Glllls-Waas

11 ARDOOIE: Wandeltocht in Ardooie-veld (prov domein), met natuurgidsen Verzamelplaats Hoofdingang
Prov domein om 14u 30 Inschrijving
ter plaatse 20 fr Inl bij Lieve Scherrens (051/46 70 80) Org
VU-arr
Roeselare-Tielt i s m Vlaams Huis
Izegem

Senator Nelly Maes staat ter beschikking van de bevolking voor sociaal dienstbetoon
Men kan terecht op het adres A
Van Wiele, Stationstraat 159, 81 GillisWaas op zaterdag 17 okt. a s te 15u
Diskretie en aktieve inzet zijn verzekerd

12 IZEGEM: Kursus ,,Thuis in de
Volksunie" (deel 3 Het politiek spectrum in België), Vlaams Huis, Markt,
om 19u30 Org VU-arr RoeselareTielt I s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
14 OOSTENDE: Kursus ,,Wegwijs
in eigen st(r)aat" (deel 2 Het institu-

doe mee en win
uw reis naar
VAKANTIES

TENERIFE

9 IZEGEM: Vlaams Huis Achtste
kaarting, ook op 10/10 Org Kaartersklub Vlaams Huis

TENERIFE
>"i\%'-f>'' -

18 ROESELARE: Balinese Kunst,
tentoonstelling in Museum Blomme,
Ooststraat 84 Deze loopt van 17 tot
25 okt Open weekdagen van 16u 30
tot 19u , weekeinde van 14 tot 20u
Org
Vlaams Dienstencentrum 't
Leeuwke Inkom vrij
19 IZEGEM: Oud Stadhuis Senator
M Gapoen spreekt over politieke en
sociale problemen Org VVVG-lzegem
21 GISTEL: Voordracht over geneeskrachtige kruiden en praktische
toepassingen over het vervaardigen
van olietinctuur en zalf In de bovenzaal van cafe Uylenspiegel, Stationstraat 85 te Gistel om 20u Inkom
gratis Iedereen welkom Org VVG
23 BOEZINGE-IEPER: Mosseletentje (of koude schotel) met Jaak Gabriels Zaal Cyrano, Diksmuidseweg
360 Prijs 300 fr Inschrijven bij Herman Laurens (057/42 25 90) Org
VUJO-Boezinge
26 ROESELARE: Kursus ,,Thuis in
de Volksunie" (deel 4 De basispijlers
van het VU-ideeengoed), ,,'t Leeuwke", Nieuwstraat 25, om 19u 30 Org
VU-arr Roeselare-Tielt i s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
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VUL EEN VAKJE IN
EN\MHWIN,WIN!

«
MET DE

GRATIS
VOETBALPRONOSTIEK

tionele
raamwerk),
Trefcentrum,
Aartshertogstraat 4, om 20u Org
VUJO-arr
Oostende-Veurne-Diksmuide 1 s m Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
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WEST-VLAANDEREN

Vakantiewoningen in gans Europa
Dokumentatie gratis op aanvraag

ELKE WEEK 10 REIZEN
25 WEKEN LANG IN SPORT 80 MAGAZINI

Vakantiewoningen
De Maerscliaick
Antwerpsestraat 454
2650 BOOM
03/888.44.07
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Burgemeester Valkeniers kondigt nieuwe initiatieven aan

Nieuwe sociale
woonprolekten te Dllbeek
Op 26 septennber jl werd m Dilbeek bij een prachtig zomerweertje de tuinwijk Wolsem officieel ingewijd Het ging filer om een
projekt van de gewestelijke maatschappij voor Huisvesting dat 23
woningen behelst aan de Zuurweide en waarvoor burgemeester
Valkeniers in het verleden nog tussenkwam bij Gemeenschapsminister Buchman
Schepen van Ruimtelijke Ordening
Naast minister Akkermans sche
pen Verschaffel en voorzitter Zwaene- en Sociale huisvesting Verschaffel
hield een uiteenzetting met de histo
poel nam ook burgemeester en sena
tor Jef Valkeniers het woord Steeds nek van deze grote sociale woonwijk
een groot verdediger geweest van de die startte ongeveer 20 j geleden en
sociale woningbouw (vroeger als bur
intussen verschillende uitbreidingen
gemeester van Schepdaal en nadien kende
m de kamer van VolksvertegenwoorZeer onlangs werden nog 2 verkadigers waar hij staatssekretans De
Wulf regelmatig interpelleerde over velingen van 19 en 38 nieuwe sociale
deze materie) had hij het met moeilijk
om evenals voorzitter Zwaenepoel
een vurig pleidooi te houden voor
meer investenngen m deze sektor
gezien het groot aantal aanvragen en
de gunstige invloed van de bouw op
de heropleving van onze ekonomie

bouwpercelen toegestaan aan de
maatschappijen Providentia en Havi
land terwijl nu ook weer minister Ak
kermans voor volgend jaar 16 huizen
beloofde aan de Volkshuisvesting In
tussen wordt ook verder gewerkt aan
het groen en de wegen en nolenngs
infrastruktuur
Wanneer men weet dat ook voor St
Martens-Bodegem en Schepdaal
nieuwe woongelegenheden in het
vooruitzicht zijn gesteld mag men
zeggen dat ondanks de grote krisis in
deze sektor de sociale woningbouw in
Dllbeek verder blijft leven ja zelf
bloeit

BRABANT
OKTOBER
10 VILVOORDE Kursus Thuis in
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
11 WEMMEL Haantjesfeest in zaal
Nachtegaal aan de St Servaaskerk
Vanaf 18u Ook op 11 oktober van 12
tot 16u Org VU Wemmei
17 DILBEEK Kursus Thuis in de
Volksunie (deel 2 Vlaamse Bewe
ging en Vlaams nationalisme) Cuitu
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 (verzekenng) Aan

MEUBELEN "DE
halons

/aakvoorder

K K l / K K S l KAA 1
lop slft htv ITi km \

De gedenkplaat die opgencht werd
in 1899 was totnogtoe de meest repre
sentatieve huldeblijk aan burgemees
ter Karel Buis
ZIJ symboliseert de rol die Karel
Buis gespeeld heeft bij de renovatie
van de Grote Markt en het behoud van
de kern van het oude Brussel

Samen met het grootste gezin van de wijk

Tel.:

Het Karel Bulsfonds heeft dan ook
geoordeeld dat geen betere plaats
aangewezen was om aan deze grote
burgemeester een bloemenhulde te
brengen

02/582.13.12
02/582.04.10

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

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

,-40 I KUN Al

0;> 5H2

FRANS VAN MOORTER
Vi)fhuizen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

In de Karel Bulsstraat op dinsdag
13 oktober om 17 uur zal Hugo Rem
hard voorzitter van het Karel Bulsfonds en van het AMVB een korte
gelegenheidstoespraak houden

ZO^KéRi;]^
D Industrieel mg biochemie met 1 j
ervanng zoekt werk Inl Marleen De
Groote 052/21 83 00 of W Peeters
052/47 83 17
Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

Verdeler

Longtmstraat 126
1090 Brussel

KEIZER.

<.rs< hfnk»rliki'l.-n

Bloemenhulde Karel Buis

Etn. BERT pvba

Guide NUYTTENS

1 u*.l<Ts

Dl.. M<M-.. v r i ) . \ a i i 1.1 l o l HMi .)<)
Do . / l i t M i n 10 tot 1*1 II :t()
/ . . l u l u K v . i n i l tot m u.

Aanbevolen huizen
Assesteenweg 101-103
TERNAT

KlriniTifubt'lfii

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b c l s e n s a l o n s

Nieuw initiatief
Ook kondigde hij een nieuw initia
tief aan van het gemeentebestuur dat
met de sociale woonmaatschappijen
wil praten om tot een sanering te
komen van de oude en verkrotte
woongelegenheden Deze zouden of
wel aangekocht of onteigend worden
om dan nadien gesloopt of gesaneerd
te worden met de bedoeling nieuwe
sociale huisvestingsmogelijkheden te
kreeren voor gezinnen met een laag
inkomen en voor bejaarden
In zijn humoristische toespraak
brak minister Akkermans een lans
voor een grotere bevolkingsaangroei
in Vlaanderen Hij poseerde dan ook
graag met burgemeester Valkeniers
schepen De Ridder en zaakvoerder
Van Den Eynde naast het grootste
gezin uit de wijk

komst in het St Pieterskollege Talrijke prijzen
18 («CEERBERGEN
Wandeling
langsheen het meer van Keerbergen
Afspraak aan het Station van Leuven
Fietsers om 14u wegens om 14u 30
Org Dosfelkring Leuven
24 WEERDE Kaartavond ingericht
door VU afdeling Weerde leder speelt
voor zich Deelnameprijs 70 fr Aan
vang 20u Inschrijven vanaf 19u 30
24 VILVOORDE Kursus Thuis in
de Volksunie (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams nationalisme) Vi
lok Slachthuisplein 82 van 9u 30 tot
13u Org
VU arr Halle-Vilvoorde
I s m Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel
31 DILBEEK Kursus Thuis in de
Volksunie (deel 3 Het politiek spek
trum in België) Cultureel Centrum
Westrand Kamerijklaan van 9u 30
tot 13u Org VU arr Brussel i s m
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel

Tel.. 014/21.12.07

Cr—\ STUDIO
J-jJ
DANN

DE PRIJSBREKER

02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel 426.19 39

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321 08 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkenj typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

KLEDING LENDERS
Smt-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Tel 02-460 68 93
Import Export

FERAUTO
Auto-onderdelen

Dames heren en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

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

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout enplatenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054 33 17 51
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„Als de rekening maar betaald wordt"
Oudergem — Langs de majestatische Vorstlaan van deze Brusselse gemeente werkt de multi-national American Express. Het bedrijf werd rond 1850
in de States opgericht en verzorgde er tiet vervoer van waardevolle voorwerpen
en geld. In 1891 werd de Travelling Check uitgevonden en kende een geweldige
bloei. Tot 1950 was dat het enige internationale betaalmiddel. Rond 1960
zwermde American Express naar Europa uit. Eerst naar Engeland, Duitsland en
Frankrijk; tussen 1972 en 1974 naar België. Ondertussen heeft dit betaalmiddel
all over the world een vaste plaats verworven, maar de opgang is pas goed begonnen want kredietkaarten blijken plots een statussimbool...
EGEN jaar geleden kwam
Michèle Dauwe bij American Express tereclit.
Ze liad marl<eting gestudeerd en
daarna vijf jaar in Lier gewerkt.
Bij American Express begon ze
onderaan de ladder. Binnen het
bedrijf deed ze enorm veel rotaties — van de ene afdeling naar
de andere — om een zo volledig
mogelijk beeld van de onderneming te krijgen. Twee jaar geleden werd ze director Marketing &
Sales. Haar dagelijkse zorgen
zijn: de kredietkaart, de reisbureaus en de traveller check. 35
medewerkers heeft ze ter beschikking. Een Vlaamse dame
aan het hoofd van een Amerikaanse multi-national.

M. Dauwe: ,,Dat is een veelgeuite vrees en ik kan mij inbeelden dat de échte kredietkaarten
drama's meebrengen. Zo'n kaarten zijn goedkoop: 50 of 200 fr.
slechts en ge geeft maar uit tot
het plots niet meer kan. Maar als
American Express vraagt om
kontant te betalen en het kan niet
meer, dan laten wij geen nieuwe
uitgaven meer toe. Wij kunnen
dat dank zij een gesofistikeerde
wereldwijde automatisatie. Instel-

zo zijn er, geloof mij vrij. Wij hebben naast de privé-kaarten ook
bedrijfskaarten voor grote ondernemingen, maar ook voor KMO's
die met en in het buitenland werken. Brussel is goed voor 65 %,
dan Antwerpen en vervolgens
Gent en Luik. De Waal is sneller
bereid een kaart te nemen en
leeft vlotter op krediet dan de Vlaming. De Vlaming doet er zijn tijd
over maar zijn beslissing stoelt
op rationele overwegingen. Onze
kampanjes in het zuiden verschillen dan ook van deze in het noorden van het land."
WIJ: In krantenadvertenties
mikt u op het buitenland maar
ook op de eigen regio.
M. Dauwe: ,,Wij hebben twee
doelen. Eerst de kampanje om de
zichtbaarheid van American Express te vergroten. Dat is wat wij
de life-style-kampanje noemen,
zo'n aktie legt de nadruk op het
goede gevoel onze kaart te bezitten. Gekoppeld aan het rationele
argument dat de kaart u in het
buitenland bij een onverwachte
koop dadelijk helpt.
Daarnaast voeren wij een kampanje die eigenlijk een hulp is
aan de instellingen die zo'n kaart
aanvaarden. Wij spelen daarbij in
op de regionale trends.. Dus niet
alleen een kaart voor Maxim 's in
Parijs maar ook voor de eerste de
beste C & A bij ons."

Kaarten en kaarten

M. Dauwe: ,,De kredietkaart is
eigenlijk de vertaling van de
IJzeren Gordijn
Amerikaanse creditcard. Als men
WIJ: Hoeveel mensen stelt
in België over een kredietkaart
American Express tewerk?
spreekt dan heeft men het echter
over drie of vier verschillende
M. Dauwe: ,,/n België zijn dat
soorten kaarten. Er is de bank180 werkplaatsen, maar onkaart, Mister Cash of Bancontact
rechtstreeks ongeveer 10.000
die tipische nationale kaarten
Zo brengen wij ook per jaar duizijn. Dan is er de kredietkaart die
zenden Amerikaanse toeristen
(foto Dann)
de houder de mogelijkheid geeft Michèle Dauwe, een Vlaamse vrouw in een Amerikaanse multi-national.
naar België, die zoeken restauzijn rekening niet onmiddellijk te
rants, hotels en winkels op die bij
betalen maar een minimum van
lingen moeten ons eerst bellen ons aangesloten zijn. Over heel
betalen
worden
in
Londen
gecenjaar
oplopen.
Daar
leven
die
15 %. De rest van het bedrag kan
traliseerd en komen dan langs voordat ze boven bepaalde finan- de wereld heeft American Exhij tegen een bepaalde intrest la- maatschappijen van."
een zeer ingewikkelde wijze te- ciële grenzen aankopen met press 85.000 personeelsleden.
ten uitstaan. De VISA-kaart is
rug. De dag dat de vervaldatum onze kaart aannemen. Zo kun- Maar American Express is met
daar een voorbeeld van. l\Aeer en Onbeperkt krediet
1400 kantoren ook het grootste
nadert,
komt het dubbel van het nen wij de financiën van onze lemeer wordt dat principe gekoreisbureau van de wereld. Wat
dokument
dat
u
bij
aankoop
teWIJ:
Hoe
kom
je
aan
een
den
in
de
gaten
houden.
Wij
zijn
pieerd. Er is de blauwe kaart van
zeer belangrijk is voor onze klankende bij ons op uw rekening te- daar keihard in!"
Eurocard en ook Diners Club American Express-kaart?
ten. Als in Nice of Kualaloempoer
recht
en
wordt
u
verzocht
te
betaM. Dauwe: ,,Wie minimum
heeft in zijn kaart een kredietuw kredietkaart gestolen wordt
len.
Mits
aftrok
van
een
kommis750.000 fr. verdient, 21 jaar is en
kaart ingebouwd.
Regionale
kan ons reisbureau u er onmidsie
"
een vaste job heeft komt in aandellijk een nieuwe geven, 't
WIJ: Een aantrekkelijk aan- verschillen
American Express vraagt de merking. De kandidaat vult een
Zelfde met uw paspoort of uw
faktuur kontant te betalen, 10 tot inlichtingenformulier in en betaalt bod. Zijn er geen nadelen?
WIJ: Hoe is uw Belgisch pu- geld. U wordt steeds geholpen."
20 dagen nadat hij/zij het reke- 2.300 fr. lidgeld. Vervolgens beM. Dauwe: „Ik zie geen nade- bliek samengesteld?
WIJ: Kom ik met een Amerininguittreksel heeft ontvangen. gint, wat wij de screening noe- len voor de kaarthouder in die zin
Er worden pas intresten aangere- men. Daarbij toetsen wij de gege- dat hij de mogelijkheid krijgt te
M. Dauwe: ,,Onze echte doel- can Express-card achter het IJkend bij een achterstalligheid van vens aan de werkelijkheid. Zo beschikken over een internatio- groep is de regelmatige internati- zeren Gordijn?
60 dagen. Na die tijd beginnen de hebben wij het recht de werkge- naal haast onbegrensd betaal- onale zakenman of vrouw. VerM. Dauwe: ,,/n Moskou en in
ver te kontakteren en bankinfor- middel. Er zijn bovendien steeds der: vrije beroepen, hoger- en andere Sovjet-steden zijn wij inlegale intresten te lopen. Het
American Express-koncept werkt matie op te vragen..."
meer sektoren waar men zonder middenkader; maar ook een geburgerd, maar ook in China en
dus helemaal anders dan de natiWIJ: Er is toch bankgeheim? kaart niet eens meer terechtkan. loodgieter of een schrijnwerker zelfs in Noord-Korea..."
onale kaarten."
(m.v.l.)
die goed zijn brood verdient. En
M. Dauwe: ,,...natuurlijk zal Autoverhuurbedrijven, bv. Het
enige
nadeel
lijkt
ons
het
jaarlijks
geen enkele bank zeggen hoeWIJ: Intresten, hoe hoog?
veel er op je rekening staat. Het lidgeld van 2.300 fr."
M. Dauwe: ,,Een klant heeft op enige wat wij nagaan is of de kan1 september een rekeninguittrei<- didaat rekeninghouder is en of Statussimbool
sel ontvangen, het volgende die rekening normaal funktioWIJ: Wordt het bezit van z o n
krijgt hij op 1 oktober. Hij krijgt
neert. Gewoonlijk krijgen wij ant- kaart geen statussimbool?
dus dertig dagen de tijd om te be- woord op die vraag. Niet altijd.
M. Dauwe: ,,lk denk het wel.
talen. Heeft hij dat op 1 oktober
Op het ogenblik dat de kaart toemet gedaan krijgt hij een aanma- gekend wordt krijgt men onbe- American Express positioneert
ning. Tot 1 november kan hij dan perkt krediet U zou er een dure zich heel hoog. Een statussimbetalen, pas dan worden er in- auto mee kunnen gaan kopen of bool? Natuurlijk! Als het bezitten
tresten aangerekend. De uitge- bont ter waarde van 450.000 fr... van zo'n kaart zeer belangrijk is,
vers van gewone kredietkaarten De verkoper maakt verzamelsta- dan zal het tonen van die kaart
nog veel belangrijker zijn. Als de
vragen niet beter dat er zoveel
ten op, stuurt die ons en wordt rekeningen maar betaald worden
mogelijk geld in krediet wordt op- betaald."
heb ik daar geen enkele moeite
genomen, des te meer intresten
mee."
WIJ:
Hoe
moet
het
dan
kunnen zij vragen. Ik gebruik met
graag het woord woekerintrest verder?
WIJ: lyiaakt zo'n statussimmaar wij zijn er niet ver af. Die inbool dan ook geen financiële
M. Dauwe: ,,Diezelfde faktu^-.»?-, -i #v;?-jj;,..A«?; - a v t*Sj,^^,-^. =:.^i
•fi'l^WI- f^AltJ
tresten kunnen tot 20-24 % per
ren die wij gebruikt hebben om te slachtoffers?
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