
Donderdag 1 september 1988 - 34ste jaar - Nr. 35 - 33 fr. 

Nloams Nationaal bVeekblad 

VOIKSUNIE 

Afwerken en 
verder gaan 

Het verschuiven van de IJzerbedevaart-datum naar 28 augus
tus heeft alvast een paar konsekwenties gehad. Wellicht was 
deze verschuiving mede de oorzaak van de iets mindere op
komst. Tijdens het laatste weekeinde van augustus is het immers 
traditioneel hoogkonjunktuur voor een eindeloze reeks plaatse
lijke manifestaties en dorpsfeesten in heel Vlaanderen. Belang
rijker was echter de politieke konsekwentie. Op 28 augustus viel 
de IJzerbedevaart precies midden in de schamiertijd tussen 
twee drukke politieke momenten. Sinds jaren reeds is het 
hoogtepunt van de parlementaire aktiviteiten opgeschoven naar 
de eerste helft van de vakantiemaanden. Dit jaar was dat a 
fortiori het geval: in juli werd de eerste faze van de grondwets
herziening gestemd. Straks komen de tweede en derde faze aan 
bod; midden oktober wordt de Vlaamse regering verruimd. 

De IJzerbedevaart bood aldus de organisatoren de mogelijk
heid om, de eerste faze van de staatshervorming overschou-
wend, een bilan op te maken en besluiten te trekken naar de 
toekomst, mei name naar de verdere afwerking van de federali
sering. 

Sinds enkele tijd viel er in de standpunten en stellingen van de 
a-politieke Vlaamse Beweging een nieuw accent te bespeuren. 
Davidsfondsvoorzitter prof. Van Gerven nam weliswaar geen 
woord terug van de vroeger door hem geuite kritiek, doch 
onderstreepte het grote belang van de volgende fazen, onder 
meer van de nog te ondernemen financiële regeling. 

Eenzelfde accent bepaalde ook de teneur van wat te Diksmui-
de werd gezegd. Voorzitter Paul Daels haalde scherp uit naar 
wat hij de toegevingen noemde: de vergrendeling van de facili
teiten, het onweerlegbaar vermoeden inzake taalkennis, de 
regeling voor Voeren en Komen, de vergrendeling van de 
financiële regeling. Alhoewel bij ieder punt van deze opsom
ming een randbemerking te maken valt die sterk zou relative
ren, is het niet alleen het recht maar tevens de plicht van het 
IJzerbedevaartkomitee een scherp bilan voor te leggen, gepro-
jekteerd tegen een gerechtvaardigd absoluut Vlaams eisenpro
gramma. 

De politieke betekenis van de te Diksmuide vertolkte stand
punten was echter veel ruimer. Daels riep op tot een realistisch 
radikalisme, dat er op gericht moet zijn de tweede en derde faze 
van de staatshervorming in één ruk onverminderd af te dwin
gen. Hij waarschuwde voor het unitaristisch tegenoffensief en 
hij verwittigde er voor, dat een verhindering van de verdere 
verwezenlijking van waarachtig zelfbestuur de Vlamingen on
vermijdelijk zal leiden naar konsekwenties inzake het voortbe
staan van de Belgische staat. 

Politieke kommentatoren hebben de toespraak van voorzitter 
Daels, met het gezag dat wij hen laten, samengevat tot een „ja, 
maar..." ten overstaan van de Vlaamse regeringspartijen en — 
zoals hij ze noemde — „de meest radikale onder hen", de 
Volksunie. 

Over meningsverschillen en accentverschuivingen heen te
kent zich dan toch, in deze schamiertijd tussen de verschillende 
fazen van de staatshervorming, een Vlaamsgezinde concensus 
af om de ondernomen afbouw van de unitaire staat veilig te 
stellen, het reeds verworvene te konsolideren en het aan te 
vullen met het onverzettelijk afdwingen van de volgende stap
pen. De consensus-binnen-meningsverschillen is niet alleen 
verheugend, hij is in de allereerste plaats broodnoodzakelijk. 
Ten overstaan van het unitaristisch tegenoffensief en stijgende 
onwil om de staatshervorming te voltooien, zal de samenballing 
van alle Vlaamse energie volstrekt onmisbaar en onontbeerlijk 
zijn. 

Overigens mag de Volksunie niet voorbijgaan aan het slot en 
de eindkonklusie van de IJzerbedevaartboodschap anno 1988. 
Dat de Vlaams-nationale partij zich opstelt als een loyale 
uitvoerder van het regeringsprogramma, zal haar niet beletten 
om — in eenklank met de boodschap van Diksmuide — te ijveren 
voor verruiming en verdieping van de Vlaamse autonomie en 
voor de afbouw van alle hinderpalen — bijvoorbeeld, om er maar 
één te noemen, bij de sociale zekerheid — op de weg naar de 
volkomenheid van het Vlaams gezag. 

tvo 

Radikaal-realistische bedevaart 

In wijk en wereld 
,,De schakel tussen een wijk in een wereld van 

staten, is de eigen staat. Tot die wereld een wereld 
wordt van volkeren en van gelukkige mensen." Deze 
bindtekst verwoordde op knappe wijze het motto van 
de voorbije, 61ste IJzerbedevaart. 

Het werd in vele opzichten een enigszins andere 
bedevaart. 

R was natuurlijk het bizarre 
weer. Waar het andere ja
ren ofwel rotslecht ofwel 

snikheet is, kon men zich zondag 
aanvankelijk verheugen in een 
stralende zomerzon. Dit hemelli
chaam moest evenwel na twee 
uur de plaats ruimen voor een dik 
wolkendek, waaruit even later 
bliksemschichten flitsten, don
derslagen rommelden en strie
mende regenvlagen neergutsten. 
Het iets te lang uitgelopen pro
gramma resulteerde dan ook in 
een nat pak voor behoorlijk wat 
bedevaarders. 

Ook de vormgeving en de regie 
waren eerder ongewoon. Natuur
lijk bleven de vertrouwde en on-
losmaakbare ingrediënten be
houden, maar het pleit voor de 
nieuwe regisseur dat hij enkele 
nieuwigheidjes suksesvol uittest
te. Zo werd ingespeeld op de 
gedachte van de universele olym
pische vlam, dansten poppen 
met koppen van tekenaar GAL 
allerlei vredespasjes, droegen de 
ten tonele gevoerde kinderen 
doodgewone kleren en varieerde 

de muziekkeuze tussen klassiek 
en elektronisch. We herkenden 
minder versregels van Anton van 
Wilderode en iets meer van de 
relatief onbekende Bert Broes. 
Het werk van deze laatste was 
weliswaar niet onaardig, maar 
mocht best iets beknopter en 
makkelijker leesbaar zijn. 

Dat er dit jaar een beetje min
der volk naar de dodenweide op 
linkeroever van de IJzer afzakte, 
loochent niemand. De redenen 
hiervoor zijn uiteenlopend: het 
voorspelde slechte weer, het 
overaanbod van andere manifes
taties in alle uithoeken van het 
land, het wereldkampioenschap 
wielrennen in Ronse en vermoe
delijk ook wel de datum (het ein
de van de vakantie met zicht op 
een nieuw schooljaar en de finan
ciële reperkussies daarvan...). 
Tenzij de minder massale deel
name inderdaad verband houdt 
met het voor sommigen ontbre
ken van een overvloed aan ele
menten van Vlaamse ergernis... 
Wel aanwezig waren twee leden 
van de Belgische regering en. 

verrassend, slechts evenveel ek-
sellenties van de Vlaamse rege
ring. 

De toespraken waren al even
zeer merkwaardig. De grijzende 
VOS-voorzitter hield een vooruit
strevende redevoering, de 
Noordriederlandse gastspreker 
oogstte (makkelijk) sukses met 
zijn verheerlijking van de Vlamin
gen en de Ijzerbedevaartvoorzit
ter stapte af van het eeuwig nega
tieve geweeklaag. Waardoor het 
geheel een stuk realistischer 
maar daarom niet minder radi-
kaal werd. 

Gelukkig bleef deze unieke 
manifestatie dit keer gespaard 
van de te nadrukkelijke aanwe
zigheid van ekstreem-rechtse 
marginalen en op een deuk in de 
karrosserie van het voertuig van 
de VU-vice-eerste minister na, 
noteerde men geen incidenten. 
Ook het nogal idioot geschreeuw 
van vorig jaar, naar aanleiding 
van het verplaatsen van het Zuid
afrikaans volkslied, was dit jaar 
kompleet verstomd. 

Precies omwille van dit alles, 
valt het eigenlijk te betreuren dat 
zondag niet nog meer mensen — 
en dan vooral jongeren — naar 
die Westvlaamse plek zijn ge
reisd. Wij hopen hen volgend jaar 
te ontmoeten. (pvdd) 

Een uitgebreid woord- en 
beeldverslag vindt U op 

de bladzijden 6 en 7. 



Wj 

... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

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

Het redaktiekomitee 

„IEDER ZIJN WAARHEID" 

Alhoewel ik reeds vele jaren een 
trouw lid en medewerker ben van de 
Volksunie, begin ik nu toch mijn ge
loof en vertrouwen te verliezen 
Steeds had ik gedacht dat de Volks
unie „anders" w£is dan de anderen, 
maar spijtig genoeg kwam ik bedro
gen uit Waar zitten nu de schreeu
wers die indertijd brulden ,,Happart 
buiten"' Ondertussen zit deze ver
waande windmaker nog altijd hoog en 
droog vsin de toren te blazen Hij deelt 
met wellust en treiterend zijn orders 
en bevelen uit aan zijn ,,onderge
schikten" Misschien wordt Happart 
bij de eerstvolgende parlementsver
kiezing onder Martens IX nog wel 
gepromoveerd tot voogdijminister 
van de Vlaamse Gemeenschap 

Dat men de waarheid durft te ver
kondigen 

Maar ja, cüs men aan de pot wil 
geraken en er ook wil aanblijven moet 
men wel water in zijn wijn toevoegen 

Ondertussen verliezen zij 
„slechts" hun geloofwaardigheid, 
alsook ons vertrouwen Maar bij de 
volgende verkiezingen verhezen zij 
misschien wel onze stem 

H. Colson, Mesen 

BLAUW 
SCHADUWKABINET 

Terwijl de PW een „oude glorie" 
als Wilty Declercq verkiest boven een 
bekwame, jonge, voortrekker als De 
Gucht voor de Europese verkiezin
gen, kruipen tussendoor enkele haast 
onbekenden ergens in de schaduw 

Ze ontdekten bv zo maar ineens 
dat hun Waalse, blauwe minister van 
Landsverdediging mets had geweten 
over een spaarpotje van bijna twee 
miljard m de VSA 

Voor de rest hebben ze een tijd het 
Vlaams Blok nageroepen bij het zin
gen van Vlaamse striidkreten Leo 
Verbist van het superbfauwe Laatste 
Nieuws hanteerde daarbij de dingeer-
stok Het scheen maar niet te lukken, 
want ,,donderen" heeft het nergens 
gedaan De doorsnee-Vlamingen wa
ren slimmer dan zij 

De jongste dagen gaan de blauwen 
de financiële toer op De jonge leider 
Verhofstadt blaast zich op als een 
kikkere over wat hij allemaal beter 

zou gedaan hebben, als men hem 
minister had laten blijven Maar wat 
had hij feitelijk wel gedaan, toen hij 
als minister de kans kreeg'' 

Niets meer dan mee geprofiteerd 
van de verbeterde internationale, 
ekonomische toestand En terzelfder-
tijd maar geroepen (voor de zoveel
ste, liberale keer) dat de belastingen 
moesten verminderd worden 

Heeft hij ze doen verminderen' Of 
zullen ze verminderen onder deze 
regering ten voordele van hen, die 
recht hadden op die verbetering' 

Tenwijl het blauwe schaduwkabinet 
verder wat nutteloze schaduwen be
strijdt, zullen WIJ met genoegen vast
stellen dat zowel de buitenshuis wer
kende vrouw als zij die thuis voor het 
gezin of samen met haar man werkt, 
een centje minder moeten opzij leg
gen voor de belastingen Dat alleen al 
geeft ons op 9 oktober e k de kans 
om dankbaar te zijn, want de Volks
unie heeft zonder enige twijfel haar 
stempel gedrukt op deze gezinsvnen-
delijke belastingsaanpassing 

Fl. Smit, Putte 

HOETOE EN TOETSI 

Er wordt nauwelijks aan herinnerd, 
dat de tegenstelling tussen Hoetoe en 
Toetsi nog een kwalijke erfenis is van 
ons koloniaal verleden, toen België 
de mandaatgebieden Rwanda en 
Boeroendi beheerde 

De Belgische administratie bouwde 
haar bewind op de legende van de 
, nobele' Toetsi, die een ,,natuurlij
ke" heerser zou zijn over de Hoetoe-
boerenbevolking Dergelijk denkpa
troon lag in het verlengde van de 
gedachte uitgedrukt zelfs door ie
mand als kardinaal Mercier, dat de 
frankofonen de ,,natuurlijke" voog
den waren van de boerser Vlamin
gen 

Het zijn met in de laatste plaats de 
Vlaamse missionanssen die voor een 
tegengewicht hebben gezorgd Velen 
onder hen liggen mede aan de bron 
van het feit dat de eerste Hoetoe-
gestudeerden — veelal seminaristen 
— zich bewust werden van hun toe
stand en hun verdrukking, ondanks 
de Hoetoe-meerderheidspositie 

M Verlinde, Nieuwpoort 

ALS HET GOED IS... 

De Hollandse TV was verleden za
terdag natuurlijk naar Kortrijk geko
men om er het kongres van het herle
vend fascisme te filmen De paar 
dozijnen skin-heads die er rond
dwaalden — zowel bij de ,,pro's" als 
bij de ,,anti's" — waren een te mager 
resultaat voor de grote reportage 

Dus vroegen de Hollandse journa
listen maar eens aan minister Tob
back wat hij er van dacht, in de hoop 
waarschijnlijk dat Lowie alle registers 
zou opentrekken 

Ze kwamen van een kale kermis 
thuis Lowie was voor een keer goed 
geïnspireerd, toen hij beweerde dat 
iedere serieuze kaartersklub meer 
volk op haar mosselsouper heeft dan 
het herlevend fascisme op zijn zoge
naamd Europees kongres Als het 
goed IS van Lowie, zeg ik het ook 

En de Hollanders spinnijdig omdat 
Tobback weigerde, de te Kortrijk gela
ten wind als een windhoos te be
schouwen 

K. Timmermans, Leuven 
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VDB GEKWETST 

Zopas in mijn brievenbus een kies-
pamflet van Van den Boeynants ge
kregen, waarin de Brusselse staats-, 
pensen- en compoteman zegt dat hij 
bedroefd is en gekwetst omdat hij nu 
in een federaal land moet leven en 
omdat België nooit meer zal zijn wat 
het geweest is 

Ik hoop dat WIJ deze VdB-bekente-
nis dik zal onderstrepen, ten gerieve 
van de flaminganten die nog altijd met 
beseffen dat de deze zomer doorge
voerde staatshervorming de umtaris-
ten meer bezorgt dan alleen maar 
een zere teen D. Dekegei, Brussel 
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lepel & vork 

| i l r i » - l M l 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BOOEGEM 

Tel. 582.10 93 
H 
HeiERHANDELV/ 

ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

Wij bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen. Markt 17 - 011/43 20 51 
Hulste. Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Oortmunder 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 

Groteparkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't val. Levende Water Tonisstemer Sprudel goed en goedkoop eten 

et ^alin0l)ui^ 
Sedert 1910 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

eto<^i>'^^ 
^ rf*« R DE BEULE 

Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inlichtingen : 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

n 23-jange ongehuwde licentiate ge
schiedenis, nchting Oudste Tijden, 
zoekt werk in research of administra
tie, eventueel leeropdracht in haar 
branche Voor inl tel Staatssekreta-
riaat Jef Valkeniers, 513 83 00 post 
311 

D 23-jarige jongeman, vrij van leger
dienst, in bezit van getuigschnft na 
leerkontrakt schrijnwerker, zoekt 
werk als schrijnwerker hout en stoffe
ringen te Brussel of ten W van Brus
sel Voor inl tel Staatssekretariaat 
Jef Valkeniers, 513 83 00 post 311 

RESTAURANT 

i p ^ ^ ^ i Hoek 
Wolvengracht 

en 
(otorM.Aoi Leopolds t raat 

Tel 217 9153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
m 't hartje van Brussel 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
"^^^ . JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESIAURANfT-FRraiUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

^ Caf/ Zj^ Jfotft ^ 
'CamtriHu^" 

kioosUrstnutt 3 3690 Bree 

ai =!jg 
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Busquin: 
ziek in een 
duur bedje 

De koplopers 
VU-volksvertegenwoordiger 

Jan Caudron, die onlangs in de 
Kamer de overkonsumptie van 
geneeskundige zorgen in Wallo
nië aan de kaak stelde, heeft 
zopas officieel en ministerieel ge
lijk gekregen. 

In antwoord op een parlemen
taire vraag van senator Didden 
heeft minister Busquin onthullen
de cijfers moeten bekend maken. 
Koplopers voor de kosten van de 
klinische biologie zijn de provin
cies Henegouwen, Namen en 
Luik. ledere (herschoolde) huis
dokter in Henegouwen schrijft 
per jaar voor 1.432.000 fr. klini
sche biologie voor. Zijn kollega's 
in Namen en Luik zijn respektie-
velijk goed voor iets meer dan 1 
miljoen en 924 duizend fr. Alle 
Vlaamse provincies doen het 
goedkoper, met als eerste Oost-
Vlaanderen (900 duizend) en aan 
het staartje Limburg (490 dui
zend). 

Aan Waalse zijde wordt wel 
eens getracht, de hoge kost van 
deze geneeskunde te rechtvaar
digen met verwijzingen naar de 
oudere Waalse bevolking of de 
erfenis van mijn- en staalindus
trie. Deze argumentatie wordt 
goeddeels ontkracht door verkla
ringen uit de franstalige medi
sche wereld zelve. Dr. Wijnen 
vestigde er de aandacht op, dat 
scanners veel vroeger werden 
aangekocht in Wallonië dan in 
Vlaanderen. Dr. Vrayenne stelde 
een grotere discipline vast in de 
Vlaamse medische wereld dan in 
de Waalse. Hij illustreerde dit met 
het voorbeeld, dat de UCL twee 
keer méér uitgeeft aan klinische 
biologie dan de KUL. 

Busquin heeft beterschap en 
besparing beloofd. Of hij daarin 
zal slagen, is een andere zaak: 
de duurste geneeskunde-provin-
cie van België is Henegouwen. 
Waar de minister zijn bloedeigen 
kieskliënteel moet kunnen over
tuigen. 

Arendskop 
Driekwart eeuw scoutswerking 

is zopas voor het VVKSM aanlei-

Vt/ït 
ding geweest voor een reeks jubi
leumfeesten en -vieringen. Dit 
weekeinde kwamen 4.200 
scouts- en gidsenleiders bijeen 
op de traditionele Herfstontmoe-
ting in het VVKSM-domein de 
Kluis te St.Joris-Weert. 

Tijdens deze herfstmale werd 
einde vorige week oud-verbonds-
kommissaris en VU-eresenator 
Maurits Vanhaegendoren gehul
digd, naar aanleiding van zijn 
85ste verjaardag. 

Vanhaegendoren, die destijds 
in de scoutswandeling wel eens 
,,de bottien" werd genoemd en 
wiens totemnaam ,,Arendskop" 
was, heeft in de Vlaamse scouts
werking een inderdaad onverge
telijke rol gespeeld. In 1930 hielp 
hij de Vlaamse scouting ontsnap
pen aan de unitair-franskiljonse 
bevoogding. Het VVKS werd toen 
zelfstandig binnen een federaal 
scoutsverband. Vanhaegendo
ren werd de eerste VVKS-Ver-
bondskommissaris, tevens de 
kommissaris met de langste staat 
van dienst. Na een roemruchte 
botsing met kardinaal Van Roey 
verliet hij in 1948 de VVKS-lei-
ding. Hij werd opgevolgd door 
zijn adjunkt Maurits Coppieters. 
Vandaag zet Herman Lauwers de 
Verbondskommissaris-traditie in 
de VU verder. 

Vanhaegen
doren: 
een scout 
van 85 

Vanhaegendoren bouwde 
scouting niet alleen uit tot een 
door-en-door Vlaamse jeugdbe
weging. Hij leverde tevens een 
grote theoretische bijdrage tot 
het jeugdbewegingswerk. Zijn 
,,Verkennersleven", voortbou
wend op de door Baden Powell 
gelegde fundamenten, is decen
nia lang het standaardwerk ge
weest voor het Vlaams jeugdbe-
wegingsleven in en buiten scou
ting. 

NUFS^ 
Antoine Denert, 

burgemeester van Kruibeke 
• Burgemeester Oenert, uw 

gemeente wordt genoemd als 
mogelijke stortplaats voor 
150.000 kublekmeter laag ra-
dio-aktief afval, te stockeren 
voor een periode van minstens 
300 jaar. Waarom Kruibeke? 

,,Kruibeke is bij geologen niet 
onbei<end. Die wisten al lang, dat 
we hier beschikken over uitste
kende klei. Onze kleilagen heb
ben de reputatie, ondoordring
baar te zijn en dus het grondwa
ter te beschermen. Vandaar het 
begerig oog dat, naar verluidt, 
door staatssekretaris voor Ener
gie, Deworme, op ons wordt ge
worpen. Op ons niet alleen overi
gens. Mol zelf, Lo-Reninge, Chi-
may, Custinne en Marche-en-Fa-
menne staan eveneens op het 
lijstje." 

• U bent dus niet verrast door 
het feit dat Kruibeke op het 
lijstje staat? 

,,Hoegenaamd niet. We wisten 
al langer, dat we dreigden voor
bestemd te worden als stort
plaats. We hebben sinds geruime 
tijd vermoed, dat men een oog 
had op onze kleilagen. We zijn 
dan ook twee jaar geleden ge
start met de opmaak van een 

Bijzonder Plan van Aanleg. Daar
in is voorzien dat precies de put
ten, die tot nog toe gediend heb
ben voor kleiwinning, bestemd 
zullen worden voor waterwinning 
en voor passieve rekreatie. In 
feite hebben we dus inzake onze 
kleilagen, die wij beschouwen als 
een natuurlijke rijkdom voor de 
gemeenschap, een beslissing ge
troffen die niet alleen op de nabije 
en de verre toekomst is gericht 
maar die bovendien een school
voorbeeld mag worden genoemd 
op het gebied van omgevings-
zorg." 

• Is dit B.P.A. van aard, even
tuele stortplannen te verhinde
ren? 

,, Vanzelfsprekend! Ons B.P.A. 
is einde juli goedgekeurd door de 
bevoegde minister. We roepen 
dus niet nu, als het te laat zou 
dreigen te zijn. We hebben ons al 
lang op vandaag voorbereid en 
de nodige wettelijke schikkingen 
getroffen." 

• Staatssekretaris Deworme 
verklaart, dat hij U en de andere 
betrokken burgemeesters nu 
donderdag zal voorlichten. Wat 
zal U hem zeggen? 

,,Dat het in Kruibeke wettelijk 

niet kan. Dat hij het dus ook niet 
moet proberen. Want dat hij dan 
twee problemen heeft in plaats 
van één. Het probleem van de 
radio-aktieve afval ten eerste. En 
vervolgens dat van Kruibeke. 
Waarbij het tweede niet het klein
ste zal zijn. We zijn even taai als 
onze klei." 

• Hoe ziet U een oplossing? 
,,ln alle geval niet door het 

probleem van de afvalstockering 
te scheiden van de rest. Ik kan 
me best voorstellsn dat men op
teert voor wetenschappelijke en 
technische vooruitgang, ten dien
ste van de mens. 

Thans dreigen we ons echter 
op te sluiten in een kringloop. 
Men verloedert het milieu, wat 
kankers en andere plagen bevor
dert. Die kankers moeten dan 
bestreden worden met bestralin
gen. Op hun t>eurt leveren die 
radio-aktief afval op die het milieu 
weer verder verloedert. Mijn ver
zet IS dan ook geen louter Krui-
beekse aangelegenheid. Ik wil 
vooral geen sluitstuk zijn in deze 
kringloop, die toch ééns moet 
doorbroken worden." 

CVP wordt CVB 
Alhoewel hem naar verluidt wel 

eens nieuwe gerechtelijke vervol
gingen boven het hoofd kunnen 

Met deze ontboezemingen zet 
de bedroefde en gekwetste Me-
chelse beenhouwerszoon en 
neo-Brusselaar zijn kampanje in 
als lijsttrekker van de PSC-CVP 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 9 oktober. 

AIENSENM 

De grote luchtvaartmeetings zijn al lang niet meer de vliegende 
cirkussen van de pionierstijd of de ontmoetingsplaatsen van gewezen 
postvliegers. In de plaats zijn razende shows gekomen van de 
vliegtuigbouwers of van de luchtmachten, die er gewin van verwach
ten voor hun produkten of voor de oorlogsvliegerij. Een lange zwarte 
reeks kreeg zopas haar dramatisch hoogtepunt te Ramstein. Dezelfde 
dag verongelukte in Belgié de tweede stuntvlieger in één enkele 
maand. De burger betaalt de militaire dikdoenerij ten eerste als 
belastingbetaler. En vervolgens, als het scheef gaat, met z'n hachje. 
Hoe lang nog ? 

hangen, blijft Van den Boeynants 
volharden in zijn voornemen, een 
gooi te doen naar de Brusselse 
burgemeesterssjerp. 

Zijn diepste politieke roerselen 
heeft hij zopas blootgelegd in een 
VdB-Nieuwsbrief die hij de Brus
selse bevolking in de bus stopte. 

Uit dit epistel blijkt, dat VdB 
niet alleen droef is gestemd, 
maar tevens werd gekwetst: 
,,Omdat ik, net als U, van België 
houd, ben ik droef gestemd. Ik 
ben gekwetst omdat ik nu burger 
ben geworden van een gefedera
liseerd land". VdB verzucht ,,dat 
zijn land nooit meer zal zijn zoals 
het was". 

VdB 
bedroefd 
en gekwetst 

De CVP van Brussel-Stad is 
ook al gekwetst. Zij gaat de strijd 
tegemoet onder de heimelijke be
naming CVB, wat staat voor 
Christelijke Volkspartij Brussel. 

Naar verluidt heeft de Twee-
kerkenstraat deze naamverande
ring opgelegd, omdat ze wél wil 
genieten van een eventueel VdB-
sukses maar niet van de (veel 
waarschijnlijker) VdB-affronten. 

Rotem 
Nederland werd de jongste ja

ren opgeschrikt door een aantal 
gevallen van bodemvergiftiging, 
gepaard aan verontreiniging van 
het grondwater. 

Dat deze kwaal niet tot Neder
land beperkt is maar zich even
eens bij ons voordoet, is zopas 
weer eens gebleken uit informa
tie die VU-volksvertegenwoordi
ger Johan Sauwens uit de neus 
peuterde van Gemeenschapsmi
nister voor Leefmilieu en Landin
richting Dupre. Sauwens peilde 
de minister naar de bevindingen 

van de Openbare Afvalstoffen
maatschappij voor het Vlaams 
Gewest inzake het onderzoek, 
dat deze maatschappij heeft in
gesteld naar bodem- en grondwa
terverontreiniging om en bij de 
oude zinkfabriek te Rotem in de 
Limburgse gemeente Dilsen. 

Minister Dupré bevestigt, dat 
de Afvalstoffenmaatschappij te 
Rotem-Dilsen een weinig fraaie 
toestand heeft vastgesteld. Het 
terrein rond de oude zinkfabnek 
is bedekt met een laag sintels, 
waarvan het totale volume op 350 
duizend ton wordt geraamd. 
Deze laag is zeer sterk verontrei
nigd en heeft een onrustwekkend 
hoog zink- en cadmiumgehalte. 

De verontreiniging strekt zich 
uit tot onder de sintellaag en 
heeft een uitloper buiten de sin
tellaag naar het noord-oosten, de 
richting van de overheersende 
winden. 

Erger is, dat de bovenste van 
twee watergrondlagen eveneens 
besmet is en dat die besmetting 
uitwaaiert in de richting van Ro-
tem-dorp. 

Volksvertegenwoordiger Sau
wens wil, in afwachting van een 
saneringsstudie die door Dupré 
m het vooruitzicht wordt gesteld, 
dat de Gemeenschapsminister in 
ieder geval reeds de nodige 
maatregelen treft om de bevol
king te informeren over het ge
vaar van het grondwater en van 
groentenkweek in de betrokken 
zone. 

Johan 
Sauwens: 
gif in 
de grond 
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Terugdenkend aan ir. Alex Donckerwoicke 

Stichter van 
de Vlaamse Concentratie 

Op zaterdag 13 augustus werd te Kapellen inge
nieur Alex Donckerwoicke begraven. Hij was op 
zondag 7 augustus in zijn woning schielijk overle
den, tenvijl hij naar godsdienstige radiomuziek luis
terde. De avond voordien had hij nog met vrienden 
gedineerd. 

Onze laatste ontmoeting had plaats gehad naar 
aanleiding van een vergadering van de Hoge Raad 
der Universitaire Fakulteiten St-lgnatius te Antwer
pen, waar we beiden lid waren. Zoals steeds was ook 
dat laatste gesprek vertrouwelijk en vriendelijk maar 
het had geen betrekking op de politiek. 

IR. ALEX DONCKERWOLCKE 
heeft in de Vlaamse Bewe
ging een belangrijke rol ver

vuld in de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog, als op
richter van de Vlaamse Concen
tratie in 1949, en als gezagheb
bend voorzitter van die partij tot 
in 1954. Daarna is hij nooit meer 
politiek aktief geweest. Wat hij als 
politicus aan zijn volk kón geven, 
had hij zonder baat- of eerzucht 
ingeleverd, in een tijd waarin hij 
vrijwel alleen stond, met rond 
zich enkele getrouwen. Daarna 
sprak hij er niet meer over. Wan
neer het twintigjarig bestaan van 
de Volksunie in 1974 gevierd 
werd, ben ik hem, namens het 
Partijbestuur, gaan uitnodigen 
om als eregast op de viering te 
Antwerpen aanwezig te zijn. Het 
deed hem wel genoegen, hij 
dankte beleefd, ging op de uitno
diging echter niet in en vroeg me 
de groeten over te maken aan 
voorzitter-stichter van de Volks
unie Frans Van der Eist, voor wie 
hij veel achting voelde. 

Ir. Donckerwoicke legde zich 
voortaan uitsluitend op zijn tek-
stielzaak toe, werd consulair 
rechter, was lid van de Orde van 
,,Den Prince", van de Koninklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging 
en van de Hoge Raad van UFSIA. 
Aangezien hij te Sint-Kwintens-
Lennik geboren was, er zijn kin-
der- en jeugdjaren had doorge
bracht en gehecht bleef aan de 
plaatselijke geschiedenis, was hij 
lid van de bestuurskommissie 
van het ,,Domein van Gaas
beek". 

Hij was een elitair mens, in de 
positieve zin die dat woord had in 
de dertiger jaren, toen hij lid was 
van het Verdinaso. Het is moeilijk 
geworden aan de huidige genera
ties duidelijk te maken welke 
idealen onze overleden vriend 
heeft nagestreefd. ,,Elitair" had 
in geen geval iets te maken met 
materieel bezit, rijkdom, ras of 
kaste-geest. Integendeel, Don
ckerwoicke heeft zijn levensop
vatting toegepast vanuit de kris
telijk-humanistische overtuiging 

waaraan hij steeds trouw is ge
bleven. 

De natuur had hem ook met 
een uiterlijke voornaamheid be
gunstigd. Ze maakte hem schijn
baar ietwat afstandelijk. In werke
lijkheid was hij een trouwe en 
gevoelige vriend, die tijdens de 
jaren van de Vlaamse Concentra
tie graag en gemakkelijk omging 
met de eenvoudigste militant, en 
zulks niet omwille van de ,,public 
relations", maar omdat hij zich 
thuis voelde bij zijn volk. 

Noodzakelijk 
waagstuk 

De politiek, en zeker de 
Vlaams-nationale, was vooral in 
die jaren een hard, teneerdruk-
kend en gevaarlijk bedrijf. Ge
vaarlijk voor de eigen maatschap
pelijke positie. Donckenwoicke 
had een talrijk gezin en droeg de 
hieruit voortvloeiende lasten en 
verantwoordelijkheden. Gevaar
lijk ook in de elementaire licha
melijke zin. Wat dat betreft, ken
de Donckerwoicke geen fysische 
schrik. Misschien blijven er niet 
velen meer over die, na de twee
de wereldoorlog, een meeting 
van de Vlaamse Concentratie 
hebben bijgewoond. Die enkelen 
weten dat Donckerwoicke tussen 
de brullende en gewelddadige, 
massaal gegroepeerde tegen
strevers stapte alsof er niets aan 
de hand was, gedistingeerd ge
kleed, een sigaar rokend, met 
een koude minachting die blijk
baar op de tegenstrevers zelf in
druk maakte. Want niemand 
heeft ooit geraakt aan die eenza
me man, die niet beschermd 
werd door ,,body-guards", zoals 
het thans hoort. 

MiNSBiSLP 

Voor <fö JoMpd h het vmai 
vsn^s^ 'wem acho<rflopen 

ifxxsApp^ Rog 0en zor^ *©• 
zen, döt lëpm^ hun vakantie 
1W<99 jJelartp'p^è sclwof4je-

Zl| beseffen Imn^r» ms «et, 
Iwezear f^m ölgw toeNosnst 

zaf wordef} fjetn^^oed. Een 
eemie besfis&ing is, dal <S«f 
hgidige f^ering èen hait 
hééft feegeroöpen aan m fi-
nariclële afkalving van hm on-
<ièfwi|s, öfè (foor de vorige 
regefirtg w»<i ortdertiomén. 
£en tweede, nog belangrlïker 
beslissing, fe <jm deze zomer 
doorgevoerde staatshervor-
mfng met aJ$ ééo der Hem-

stukJ<en de federalisering van 
het onderwijs. Wanrjeer straks 
40 mtvoerfngsb^iyileR op 
deze hervorming verschijnen 
m de fjnanciite boedelsohei-
dlng wordt gefei ld — wat 
nog wel voeten In de aarde zal 
hebben! »- is desre eerste 
schooldag meteen de laatste, 
tm 157 jaar, in de unitaire 
reeks-

De Vlaamse Concentratie die 
Donckerwoicke in 1948 oprichtte, 
was de tamelijk heterogene 
groep die overbleef nadat aan
vankelijk, onder invloed van o.m. 
Dr. Victor Leemans en Mr. Jozef 
Custers, het terrein was afgetast 
waarop voor het eerst na de twee
de wereldoorlog misschien op
nieuw plaats kon zijn voor een 
Vlaamse politiek, gedragen door 
een afzonderlijke politieke orga
nisatie. Voor de invloedrijksten 
en de m Vlaanderen meest be
kenden, leidde dit tot een verrui
mingsoperatie met de CVP. An
deren beschouwden het hele ini
tiatief als voortijdig en onuitvoer
baar. Donckerwoicke was de 
sterkste figuur onder degenen 
die overbleven en, ondanks alles, 
iets wilden doen. 

In die omstandigheden heeft Ir. 
Donckenwoicke in 1949 de 
Vlaamse Concentratie opgericht 
en de deelneming aan de verkie
zingen van 1949 samen met een 
handvol mensen georganiseerd. 
De samenstelling van de kandi
datenlijsten was een ware lijdens
weg. Het verzamelen van de 
handtekeningen voor de peterslij-
sten was haast een onmogelijke 
taak. In drie arrondissementen 
kon dit doel niet verwezenlijkt 
worden, o.m. in Turnhout, waar
door de bereikbare verkiezing 
van een kandidaat in Antwerpen 
(waar Mr. Frans Mathheessens 
kopman was voor de Kamer) óók 
nog mislukte. 

Toch behaalde de Vlaamse 
Concentratie op 26 juni 1949 
103.789 stemmen, als men reke
ning houdt met de geapparen-
teerde lijst van de gewezen bur
gemeester Coussens te Kortrijk 
en de lijst van Mr. Van Dieren te 
Brussel. 

In het licht van de verkiezings
uitslagen die jaren later door 
Vlaams-nationale lijsten werden 
behaald, was die uitslag behoor
lijk. Maar zó voelden we het des
tijds niet aan. De ontgoocheling 
was groot. Er werd geen enkele 
parlementszetel veroverd. 

Ir. Donckerwoicke (zelf kandi
daat in Roeselare-Tielt, zonder 
sukses) gaf de moed niet op. Met 
de medewerking van Walter Bou-
chery, die het weekblad ,,Opstan
ding" had opgericht en het ter 
beschikking stelde van de Vlaam
se Concentratie, trachtte hij een 
Vlaams-nationaal partijleven op 
gang te brengen. De moeilijkhe
den bleven zeer groot. In 1950 
hadden er nieuwe parlementsver
kiezingen plaats, waarvan de uit
slag beslissend zou zijn voor de 
afloop van de Koningskwestie. 
Koning Leopold genoot veelal de 
sympatie van de Vlaams-nationa
listen en van de Concentratie
kiezers. Het indienen van Con-
centratielijsten kon als gevolg 
hebben dat de CVP de ook door 
de Vlaams-nationalisten gewens
te volstrekte meerderheid in Ka
mer en Senaat niet zou behalen. 
In die omstandigheden durfde 
niemand, in de leiding van de 
Vlaamse Concentratie, de verant
woordelijkheid van eigen lijsten 
opnemen. Om haar houding poli
tiek toch ietwat te valoriseren, 
trachtte de Vlaamse Concentratie 
een gesprek op gang te brengen 
met de CVP te Antwerpen. On
danks een gemaakte afspraak, 
weigerde de CVP-leiding de twee 
Concentratie-onderhandelaars, 
Dr. Spincemaille en Dr. Valeer 
Portier, zelfs nog maar te woord 
te staan. Het eindige in mineurto-
nen, na een gesprek met Mr. 
Antoon Fimmers. Dat kontakt 

was nutteloos, omdat de hoogste 
leiding van de CVP-PSC elke 
schijn van een bespreking met 
Vlaams-nationalisten wilde ver
mijden. In die zin verscheen en
kele dagen later een door du Bus 
de Warnaffe ondertekend min
achtend communiqué. 

Het lot van 
de voorhoede 

Het is onmogelijk een relaas te 
brengen van wat zich in de daar
opvolgende jaren, tot de verkie
zingen van 1954, in de Vlaams-
nationale rangen heeft voorge
daan. De Vlaamse Concentratie 
en meer bepaald haar voorzitter, 
Donckerwoicke, bleven ook in die 
jaren een drijvende kracht in een 
moeizaam herlevend Vlaams-na-
tionalisme. Aan de verkiezingen 
van 1954 heeft de Concentratie 
echter niet meer deelgenomen. 
Ir. Donckerwoicke had zich als 
kandidaat te Antwerpen terugge
trokken, in omstandigheden 
waarvan Mr. Frans Van der Eist 
gewag maakt in zijn boek ,,Twin
tig jaar Volksunie (1954-1974)". 
Het leidde tot de verkiezing van 
Mr. Herman Wagemans, en tot 
het eerste optreden van de 
,,Christelijke Vlaamse Volks
unie". 

Bij het heengaan van Ir. Alex 
Donckerwoicke dient onder
streept dat hij nooit ten prooi 
gevallen is aan moedeloosheid, 
kleinheid, nijd of verbittering. Hij 
heeft zich ettelijke jaren ingezet 
in situaties waarvan men zich 
thans geen voorstelling meer kan 
maken. 

In Aalst werden in 1949 slechts 
oplossingen gevonden dank zij 
de bereidwilligheid van baron de 
Béthune, die het tegen de CVP 
wilde opnemen. Vermits er te 
Dendermonde geen kandidaat te 
vinden was, deed de Béthune 
beroep op zijn vriend Papejans 
de Morchoven. Meestal werd 
men gered door ambitieloze 
Vlaams-nationalisten, doorgaans 
dezelfden wier namen terug te 
vinden zijn op de lijsten die de 
Christelijke Vlaamse Volksunie in 
1954 indiende, en die slechts zo
wat 10.000 stemmen meer be
haalde dan de Vlaamse Concen
tratie in 1949. 

Een laatste groet 
In het weekblad ,,Wij" dient 

m.i. het uitzonderlijk menselijk 
formaat van Ir. Donckerwoicke in 
het licht te worden gesteld. De 
betekenis van de Vlaamse Con
centratie als politieke voorhoede 
van een nieuw, na-oorlogs Vlaan
deren mag door de historiografie 
van de Vlaamse Beweging niet 
vergeten en zeker niet onder
schat worden. In jaren waarin 
alles vaak zo wanhopig, zo zielig 
en zo kleinmenselijk leek, is Don
ckerwoicke door zijn houding, 
zijn levensopvattingen, zijn van
zelfsprekende totale inzet, zijn 
persoonlijke waardigheid en inte
griteit, steeds een toonbeeld ge
weest van wat ons volk worden 
kan, als het zich optilt aan de 
grote ogenblikken van zijn eeu
wenoude geschiedenis, als het 
zich verzet tegen uitingen van 
persoonlijke en kollektieve min
derwaardigheid en matenalisme, 
tegen politieke en algemeen
geestelijke bewustzijnsvernau
wing en verloedering. 

Aan wie Ir. Donckerwoicke en 
de Vlaamse Concentratie nog ge
kend hebben, vraag ik, waar ze 
thans ook mogen staan, dat ze 
blijven getuigen voor de adel, de 
edelmoedigheid en de durf van 
de man die ons nu voor goed 
verlaten heeft. Zijn naam staat 
met gebeiteld in monumenten, 
gehuldigd werd hij nooit. Een re
den te meer om hem hier een 
laatste groet te brengen. 

Hektor de Bruyne 
Bestuurslid van de Vlaamse Con

centratie 
Eresenator, Oud-minister 
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Ondanks benarde toestand van staatsfinanciën 

Noodzakelijk 
maatschappelijk evenwicht 

Ondanks benarde toestand va 

Noodzakelijk 
maatschappelij 

In tegenstelling tot het begrotingsfetisjisme van de 
vorige regering is het huidige Regeerakkoord geba
seerd op een genuanceerd evenwicht tussen de 
verschillende maatschappelijke uitdagingen waarop 
een verantwoordelijke overheid een antwoord dient 
te bieden. Dit betekent evenwel niet dat deze be-
windsploeg de benarde toestand van de staatsfinan
ciën negeert. Het Regeerakkoord stelt immers dat 
het overheidstekort dient te worden herleid tot 7 % 
van het BNP in 1989. Voor het uitvoeren van deze 
saneringsopdracht staat vice-eerste minister Hugo 
Schiltz garant. Meer zelfs: hij slaagde erin om 
voldoende budgettaire ruimte te kreëren voor andere 
en even belangrijke punten van de regeringsverkla
ring. 

DE regerende koalitie heeft 
vanaf het begin gesteld 
dat er meerdere objektie-

ven op het sociaal-ekonomisch 
vlak dienen te worden nage
streefd. Het be-
grotingsobjektief mag niet langer 
meer als alibi dienen om een 
aantal prangende problemen 
rondom ons uit de weg te gaan. 
De belangrijkste kritiek van de 
Volksunie op het door de vorige 
regeringen gevoerde herstelbe
leid was steeds dat er te weinig 
aandacht werd gegeven en te 
weinig rekening werd gehouden 
met het probleem van de werk
loosheid. Ook stelde onze partij 
steeds dat er dringend werk dien
de te worden gemaakt van de 
armoedebestrijding en de verde
diging van de bestaanszeker
heid. Al deze bekommernissen 
vormen nu het objektief van de 
Regering. Goed beseffend dat 
deze verschillende doelstellingen 
met elkaar in konflikt kunnen ko
men heeft het Kabinet naar een 
evenwicht gezocht. Het verheugt 
ons te vernemen dat ze daar in 
geslaagd is. 

Sociale korrekties 
Gezien de groeiende armoede 

zijn een aantal sociale korrekties 
onontbeerlijk. Sociale minima en 
noodzakelijke levensminima zijn 
in ons land immers onaanvaard
baar laag. Studies van de Leu
vense hoogleraar Herman De-
leeck toonden bovendien aan dat 
om voor deze minstbedeelden 
een betekenisvolle inspanning te 
doen er geen tientallen miljarden 
nodig zijn. Enkele miljarden vol
staan. 

Twee maatregelen dringen 
zich hierbij op. Ten eerste moe
ten de minimumbedragen wor
den opgetrokken en ten tweede 
moet er werk worden gemaakt 
van een effektief tewerkstellings
beleid. Werkloosheid is immers 
de belangrijkste reden waarom 
iemand onder het levensmini-
mum valt. De topministers beslis
ten tijdens het begrotmgskon-
klaaf in Stuyvenberg dan ook om 
in 1989 werk te maken van een 
eerste aanzet tot een effektieve 
armoedebestrijding. 

De sociale verbetering waartoe 
de Ministerraad op 15 augustus 
l.l. besloot vertegenwoordigt een 
totaal bedra van 5,6 miljard. 3,1 
miljard frank valt hierbij ten laste 
van de begroting en de rest (2,5 
miljard) wordt gedragen door de 
verschillende stelsels van de so
ciale zekerheid. Dit bedrag is vol
doende om een hele reeks socia
le maatregelen te financieren. 
Vooreerst wordt het stelsel van 
het brugpensioen met één jaar 
verlengd. 

Bovendien worden vanaf 1 ja

nuari 1989 volgende sociale 
maatregelen doorgevoerd: 

— In het kader van een meerja
renplan worden de gewaarborg
de minimumbedragen van rust
en overlevingspensioenen voor 
werknemers verhoogd met 22 %. 
Een paralelle verhoging geldt 
voor de minima inzake invalidi-
teitsuitkeringen. 

— De uitkeringen voor werklo
zen die de leeftijd van 57 jaar 
hebben bereikt en die minstens 
20 jaar gewerkt hebben worden 
aangepast. 

— Het bestaansminimum, het 
gewaarborgd inkomen voor be
jaarden, de tegemoetkomingen 
voor mindervaliden en de mini
mumbedragen inzake invaliditeit 
worden verhoogd met 2 %. 

— De bedragen van het be
staansminimum voor alleen
staanden met kinderen ten laste 
worden verhoogd. De bedoeling 
is om op een termijn van vijf jaar 
deze bedragen op het peil te 
brengen van het bedrag voor sa
menwonende echtgenoten. 

— De uitbreiding van het recht 
op bestaansminimum tot alleen
staande zwangere minderjari
gen. 

— De uitbetaling van het 
kraamgeld in de regeling gewaar
borgde gezinsbijslag vanaf de 
zesde maand van de zwanger
schap. 

— De kinderbijslagen voor alle 
kinderen van invaliden, werklo
zen en gepensioneerden worden 
verhoogd met 2 %. 

— De periode van leger- en 
burgerdienst wordt gelijkgesteld ' 
met een periode van inschrijving 
als werkzoekende. Dit houdt in 
dat deze periode zal meetellen 
als wachttijd in het kader van de 
werkloosheidsreglementering. 

— Het statuut van de vrijwillige 
deeltijdse werknemers wordt ver
beterd, ondermeer door wijziging 
van de bepalingen inzake toelaat
baarheid. 

— De berekening van de werk
loosheidsuitkeringen na periode 
van langdurige ziekte wordt ge
wijzigd. Bovendien wordt een bij
komend forfaitair bedrag toege
kend aan de werkloze met een 
uitkering van 10.504 frank die 
samenwoont met een werkloze 
die wachtuitkering geniet. 

— Het stelsel van beroepsloop
baanonderbreking wordt verder 
uitgebouwd. De onderbrekings
uitkering van 10.504 frank wordt 
toegekend aan werknemers die 
een deeltijdse betrekking onder
breken om aan de werkloosheid 
te ontsnappen. Daarenboven 
wordt een verhoogde uitkering 
(-1- 2.000 frank) toegekend aan 
de werknemers die vanaf de ge

boorte van een tweede kind hun 
loopbaan onderbreken. 

— Tenslotte is er een krediet 
van 700 miljoen vrijgemaakt om 
de achterstand in de behandeling 
van de dossiers inzake tegemoet
komingen voor mindervaliden op 
te halen. 

Tewerkstellings
beleid 

Nog meer dan de hierboven 
opgesomde lijst van sociale kor
rekties zou een specifiek tewerk
stellingsbeleid moeten leiden tot 
een terugdringen van de armoe
de. 

De Volksunie heeft altijd ge
steld dat honderdduizenden 
werklozen een onaanvaardbaar 
maatschappelijk verschijnsel vor
men. Daarom ook stelt de rege
ring de strijd tegen de werkloos

heid prioritair. Hierbij heeft het 
Kabinet bijzondere aandacht be
steed voor de langdurige werklo
zen. 

Ten eerste wordt een bijko
mend krediet van 1,2 miljard 
frank uitgetrokken voor bijzonde
re tewerkstellingscircuits. Daarbij 
moeten volgend jaar 3.000 a 
4.000 bijkomende arbeidsplaat
sen worden geschapen. Oudere 
en lagergeschoolde werklozen 
zullen hierbij voorrang krijgen. 

Bovendien wordt aan de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
een fiskale vrijstelling verleend 
van 150.000 frank voor iedere 
bijkomende arbeidsplaats. Deze 
maatregel zal de KMO's onge
twijfeld stimuleren bijkomend 
personeel in dienst te nemen. 

Ook van de prioriteit van de 
regering om tegen het einde van 
de legislatuur 0,7 % van het BNP 
aan openbare ontwikkelingshulp 

te besteden werd werk gemaakt. 
Onder impuls van minister André 
Geens wordt een eerste stap ge
zet door voor 1989 een bijko
mend krediet van 400 miljoen uit 
te trekken. 

Een zelfde verhoging van de 
beschikbare middelen wist minis
ter Hugo Schiltz uit de brand te 
slepen voor het bevorderen van 
het wetenschappelijk onderzoek. 
Hierdoor wordt eindelijk werk ge
maakt om onze achterstand op 

Gemeenschappen 
en gewesten 

De Volksunie slaagde er niet 
enkel in een voor Vlaanderen 
gunstige staatshervorming door 
te drukken, maar begrotingsmi
nister Hugo Schiltz lukte er bo
vendien in de Gewesten en Ge
meenschappen te behoeden van 
een bijkomende hypotheek. 

Op de vooravond van de groot
scheepse overdracht van be
voegdheden en middelen naar de 
deelstaten worden hen geen bij
komende besparingen opgelegd. 
Belangrijk hierbij is bovendien 
dat de federalisering van het on
derwijs niet zal bemoeilijkt wor
den door wilde bemoeiingen. Het 
onderwijsdepartement werd zo
veel mogelijk gespaard. 

Rik Verlinde 
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Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels: 

„Einde van de unitaire staat" 
Met meer dan biezondere belangstelling werd 

uitgekeken naar de toespraak van notaris Daels, 
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. Voor het 
eerst sinds tien jaar immers maken de Vlaams
nationalisten weer deel uit van een Belgische rege
ring, die de omvorming van de staat als een prioritair 
doel heeft vooropgesteld. 

Daels maakte een eerlijke balans op en waar-
schuwde voor vroegtijdig optimisme. . 

DE voorzitter bracht eerst 
oprecht hulde aan de ze
ventigjarige huisdichter 

van de IJzerbedevaarten, Anton 
van Wilderode, die onlangs ze
ventig jaar werd. 

Waarna hij de aktualiteit be
handelde binnen het kader van 
het 61ste Ijzerbedevaartmotto, 
„Vlaanderen in wijk en wereld". 
Zo had hij het over de verloede
ring van het natuurlijk milieu, 
maar ook over de vervuiling van 
het morele en sociale leefmilieu. 

Van wijk 
naar wereld 

„Vlaanderen is geen eiland: 
ons bestaan als volk is niet los te 
maken van het wel en wee van de 
gehele wereld. Het grootste mo
reel en sociaal schandaal is wel 
het voortwoekeren van het oor
logsgeweld, de wapenproduktie, 
de schandalige wapenhandel of_ 
beter gezegd, -zwendel", ver
volgde de voorzitter. Die zich ver
heugde in de verdwijning van 
korte en middellange afstandsra-
ketten in West- en Centraal-Euro
pa, „maar er staan er nog duizen
den opgesteld, in west en oost!". 
Hij riep meteen de Vlaamse rege
ring op om op het Internationale 
forum de boodschap van deze 
Toren - nooit meer oorlog! — 
daadwerkelijk naar de vier wind
streken uit te dragen. 

Daels noemde het tema van dit 

Voorzitter Paul Daels: ,,Het is 
onbegrijpelijk en onaanvaard
baar dat ook de twee grootste 
regeringspartijen, die zich so
ciaal en volks noemen, zich bij de 
jongste regeringsonderhandelin-
gen verzet hebben tegen elke 
aanzet tot federalisering van de 
sociale zekerheid.". 

jaar een signaal voor de jonge
ren : ,,Hun edelmoedige inzet in 
groenkomitees, gehandikapten-
zorg, buurtwerk en hun bewogen
heid om het onrecht in de wereld, 
liggen in de grote lijn van de 
echte Vlaamse Beweging. De 

De kletsnatte presentatoren Mieke Bouve en Kurt De Francq, jong 
en doorvoeld. 

jeugdbewegingen, de grote en de 
kleinere leveren zeer verdienste
lijk werk, maar velen maken de 
gevaarlijke gedachtensprong van 
de wijk naar de wereld, hun volk 
— de onmisbare basis voor doel
treffende inzet en in de wijk en in 
de wereld — al te zeer verge
tend.". De Vlaamse staat moet 
immers een betere staat worden 
en dus geen gesplitste voor-
zettng worden van het huidige 
weinig bezielend bestel. 

Unitair offensief 
In zijn evaluatie van de toe

stand op staatkundig vlak, had 
Daels oog voor de verschillende 
positieve ontwikkelingen: ,,De 
gewesten en gemeenschappen 
— beter gezegd de Deelstaten — 
verwierven belangrijke nieuwe 
bevoegdheden; zij bekwamen 
eindelijk de voogdj over al de op 
hun grondgebied gelegen ge
meenten; de grondslagen wer
den gelegd voor de verdere her
vormingen." Toch gingen deze 
reeds doorgevoerde positieve 
maatregelen gepaard met enkele 
toegevingen, waarbij Daels o.m. 
verwees naar de bestendiging 
van de faciliteiten. 

Duidelijk ter attentie van de 
Volksunie verklaarde de voorzit
ter: „De Vlaamse regenngspartij-
en en zeker de meest radikale 
onder hen hebben zware verant
woordelijkheid op zich geladen. 
(...) Zij moeten er nu voor zorgen 
dat de Vlaamse regering de voog
dij over de Brabantse randge
meenten snel, doortastend en ra-
dikaal uitoefent. (...) Wij wachten 
met ongeduld op een groots en 
offensief urgentieplan voor de 
strijdgebieden.". In scherpe be
woordingen waarschuwde Daels 
alle Vlaamse partijen voor de 
„zeer hooggeplaatste politieke, 
financiële en ekonomische 
machtsinstanties" die een breed 
neo-unitair contra-offensief op 
gang hebben gebracht. 

Ook de hele Vlaamse Bewe
ging moet zich met vernieuwde 
kracht Inzetten, realistisch en ra-
dlkaal. Glashelder zette Daels de 
belangrijkste doelstellingen op 
een rijtje: het toekennen van alle 
nodige financiële middelen aan 
de deelstaten, een eerlijk statuut 
voor het hoofdstedelijk gebied 
met effektieve machtsdeelname 
door de Brusselse Vlamingen, de 
afschaffing van het dubbelman
daat en de toekenning van de 

Vlaamse Inwoners aan het beleid 
in de negentien gemeenten, de 
passende federalizering van de 
sociale zekerheid, de toepassing 
van de 60/40-regel op de centraal 
gehouden financiële middelen en 
ambten en de amnestie! 

De huidige staatshervorming is 
inderdaad een belangrijke stap 
voorwaarts, aldus Daels, maar 
het werk is nog niet af. 

Alle konseicwenties 
Het antwoord op de pogingen 

tot versterking van de centrale 
staatsmacht is voor het IJzerbe
devaartkomitee kort en klaar: dit 
is voorbij, de unitaire Belgische 
staat heeft Vlaanderen al te veel 
schade toegebracht. 

Zij die uiteindelijk toch nog zou
den pogen de klok terug te draal-

Duizenden vielen, te jong, te broos, 
maar de Vlam van hun liefde was mateloos. (...) 
Vlaanderens Vlam wordt Vlaanderens Macht! 

volledige residuaire bevoegdheid 
aan de Deelstaten. Voorts zijn er 
de nog steeds niet verwezenlijkte 
doelstellingen, zoals de splitsing 
van het kiesarrondissement Hal-
le-Vilvoorde en van de provincie 
Brabant, de deelname door de 

en, werden door Daels heel dui
delijk verwittigd: ,,Dan zullen wij 
alle konsekwenties trekken, en 
inzake het voortbestaan van de 
Belgische staat en inzake de 
groei naar volledige onahanke-
lijkheid voor ons volk " 

De witte wagen 

De VU-eksellenties waren op de jaarlijkse afspraak 

Tfjdens het altijd ontroerende dodemppel trok
ken Bastf en Bfesse attdermaatée witte wijtewagm 
van de ene naar de andere toren. Gevuld met 
blpemenkransen vr^or de dierbare doden. 

WU Hunnen d^ Vlaamse 
U^erlongens l«>mefs 
rïOOfl genoeg dan

ken, ftooir geiKjeg erers. „Wij 
voererf de strijd Wfder, msikm 
de stroom osg Merker en bte-
der. Opdat mj m vrede rus
ten." 

Siezonctere aandacnt kre
gen het aociaösttsciie Uzerbe* 
devaartkomlteslid Jmoom 
Giemm, her VOS-tiooldbe-
sttiurslid Geert 8«rlaen, d© 
ANZ'VOOrzitter Valeer PorÖer 
©n het otrd-parlemenisild teo 
Waafefs- Ook de onlangs 
werleden prfe t̂er-icomponist 
ignms De Suttér werd Sjpê  
ciaaf herdacht; zijn j.üed van 
ml|n tand" zuiien vte inder̂  
daad blijven hcwen. 

r^ duizenden btoemen van-
gir aBe hoei<en van Vlaande
ren naar de F*AX-poort gedra-
ger», begeleid door hel ingeio-
gen „Vaarwel mijn broeder", 
Kleurden hel houten podium. 
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VOS-voorzitter Herman Vandezande: 

„Keiharde realiteitszin" 
De Vlaamse Oudstrijders, ooggetuigen en eerste 

testamentuitvoerders der IJzerjongens, volgden el
kaar op in onverdroten trouw. De Vlaamse Oudstrij
ders, het woord zegt het, zijn en blijven Vlaamse 
strijders. Zij hielpen ons inderdaad mee te worden 
wat we zijn. 

VOS-voorzitter Herman Vandezande bracht een 
aktuele vertaling van hun Ijzertestament. 

TRAAG maar duidelijk spral< 
hij, omringd door oude ka
meraden uit de voorbije 

wereldbranden. Hij nam zijn pu
bliek mee in liet geschiedenis-
doolhof van de Vlaamse emanci
patie. 

Geen slogans 
Wat hem echter niet belette 

ook de huidige situatie te bekij
ken en vooruit te blikken naar 
morgen. ,,Hoe de staatshervor
ming voor Vlaanderen zicti ook 
moge ontwikkelen — men kan 

toch begrijpen dat een machts
wisseling na meer dan 150 jaar 
geen gebeuren is dat gedragen 
wordt door slogans — hoe de 
politieke ontwikkeling moge uit
draaien, er zijn waarden die op dit 
IJzerfront groeiden en die een 
blijvend belang hebben." 

Vandezande verwees hierbij 
naar onze fierheid, de basis voor 
de zelfstandigheid van ons volk. 
,,Deze fierheid willen wij doorge
ven in het bewustzijn dat dit geen 
chauvinisme is. Deze vervorming 
van het nationaal gedachtengoed 
bracht ons onheil en tot op van-

VOS-voorzitter Herman Vande
zande: ,,De afbouw van het men
selijk vijandbeeld behoort tot ons 
streven...". 

daag is het een belediging voor 
ons moreel waardegevoel." 

Het was ook in de IJzervlakte 
dat de kortstondige Vlaamse 
Godsvredegedachte groeide: 
,,Het behoort tot het humanis
tisch erfgoed van de Vlaamse 
Beweging dat in onze volksge
meenschap geen muren opge
trokken worden tussen de levens
beschouwingen, maar dat er wel 
respect wordt opgebracht voor 
eikaars verscheidenheid.". 

Tenslotte beklemtoonde de 
VOS-spreker de pacifistische ge
dachte van het Ijzertestament: 
,,ln de wisselende omstandighe
den waarin de mensheid zich be
vindt, moeten wij Vlamingen een 
steun zijn voor de vredesopbouw 
en moeten wij de strekkingen 
afwijzen die menen dat vrede op 
terreur en angst moet gebouwd 
worden.". 

Zijn pleidooi voor keiharde rea
liteitszin in plaats van emotionele 
bevliegingen werd beantwoord 
met een krachtig applaus. 

Noordnederlander Leo van Egeraat: 

„Groot-Nederiand is utopie" 
Naar tweejaarlijkse traditie was er opnieuw een 

Noordnederlands spreker te gast. Het komitee liet 
zijn keuze vallen op de politiloog Leo Van Egeraat, 
een Vlaanderen-kenner die tal van publikaties op zijn 
naam heeft staan. 

Zijn toespraak kreeg veel bijval, alhoewel sommi-
ge passages mikten op eerder goedkoop sukses. 

NOGAL vreemd en onbegrij
pelijk was bv. zijn uitval 
naar zijn eigen landgeno

ten, de Nederlanders. Van Ege-
raats verheerlijking van Vlaande
ren en de Vlamingen was in dit 
licht net iets van het goede te 
veel. 

Ook het feit dat hij afstand nam 
van de Grootnederlandse ge
dachte, wekte verbazing. Een 
staatkundig Groot-Nederland 
noemde hij een utopie, waardoor 
Vlaanderen uiteindelijk meer zou 
verliezen dan winnen... 

De staatsidee 
Toch relativeerde Van Egeraat 

zijn eigen stellingen, want ,,ik 
weet heel goed dat het mij als 
Noordbrabander niet past om me 
te moeien met de manier waarop 
U uw staat gaat vormen.". Niette
min gaf hij een reeks aanbevelin
gen. 

Zo riep hij de Vlamingen op 
zich eensgezind te blijven verzet
ten tegen ,,de agressieve en im
perialistische methoden van een 
minderheid in België die meer
derheid denkt te kunnen spelen, 
die zich op uw grondgebied niet 
wenst aan te passen, zich daar 
als heersers wil gedragen en dat 
grondgebied blijft bedreigen.". 

Het eerste wat er moet komen, 
aldus de Nederlander, is de uit
bouw van een eigen identiteit en 
een zo autonoom mogelijke 
Vlaamse staat. En daarna een 
verbondenheid met Nederland. 
,,Maar vergeet dus nooit, dat een 
Nederlander alleen maar kan 
denken in de staatsidee, niet in 
die van een volk. (...) Zolang zo'n 
gelijktalige bevolkingsgroep aan
wezig is in een praktisch unitair 
België, zal Nederland nooit ver
der kunnen, willen en durven 
gaan. Want de staat is voor Ne
derlanders heilig.". 

Van Egeraat besloot met de 
wens dat er ooit een dag komt, 
waarop de Vlaamse staat naast 
de Nederlandse zal staan en 
daarmee het meest verbonden 
zal zijn. ,,lk hoop dat U ons dan 
vergeven zal, dat wij U nooit heb
ben geholpen om die dag te be
reiken.". 

Nederlander Leo van Egeraat: ,,U spreekt het beste en het mooiste 
Nederlands...". 

N^^ ÏL^^Sf " *^ s « * 

De Vlaamse Leeuw nodigt de wereldleiders uit voor een vredes-
dansje. Daarin gesteund door tientallen kinderen. 

De nieuwe Ijzerbedevaartregisseur Tony Willems, begeesterd door 
zijn opdracht. 

samenstelling: pvdd 

foto's: studio dann 
geert de soete 

vormgeving: ts • 

Opvallend... 
* ...was de aanwezigheid van 
leden van de centrale rege
ring : vice-eerste minister 
Hugo Schiltz (speciaal uit zijn 
Bretoens vakantie-oord terug
gekeerd) en staatssekretaris 
Jef Valkeniers. (Minister An
dre Geens zat op missie in 
Suriname en had zich veront
schuldigd.) De rest van de 
Volksunie-top o.l.v. voorzitter 
Jaak Gabriels was eveneens 
present, naast twee weinig ge
kende CVP-gemeenschaps-
ministers 

Eventjes probeerden enke
le geschiften keet te schop
pen, nl. toen de VU-vice-eer-
ste minister uit Diksmutde 
wegreed, trapte een onverlaat 
in de achterdeur van zijn wa
gen een (dure) bluts. Diskreet 
optreden van de rijkswacht 
kon erger voorkomen. 

* ...was de perfekte organisa
tie van deze 61ste editie. De 
massa werd keurig opgevan
gen en ook toen de regenhe-
mel openbrak, konden de or
ganisatoren vermijden dat er 
chaotische toestanden ont
stonden. 

De ordedienst, waarvoor 
o.m. de Volksuniejongeren en 
de jongerenwerkgroep Ganf>-
ma verantwoordelijk teken
den, werkte feilloos. 

* ...was de gewijzigde regie. 
De nieuwe Brugse regisseur 
Tony Willems slaagde erin om 
een aantal nieuwe zaken uit te 
testen en de vroeger iets te 
nadrukkelijk gekunstelde ko-
reografie te herleiden tot aan
vaardbare proporties. 

De spannende maillots en 
moeilijke danspasjes werden 
geruild voor gewone kleding 
en eenvoudige bewegingen. 

* ...was de zichtbare aanwe
zigheid van drie jeugdbewe
gingen: KSA, VNJ en Chiro. 
Hier en daar merkten we ook 
een Scoutsdelegatie op. 
* ...was de muziekkeuze. 
Naast de gekende liedjes uit 
het rijke Vlaamse repertoire, 
kon men genieten van stukjes 
klassieke en moderne muziek. 
Ook populaire kinderliedjes 
klonken over de weide en 
eventjes meenden we zelfs 
een stukje uit de anti-apart-
heidsfilm „Cry Freedom" te 
herkennen. 

* ...was het groot aantal „bui
tenlandse" Vlamingen dat 
deelnam aan deze bedevaart. 
Er waren delegaties uit alle 
koninten en de rest van Euro
pa. Onder hen ook de ver
maarde bokskampioen Karet 
Sijs. Zij spraken de ,,eed van 
trouw" voor. 

Allen werden bedacht met 
een leeuwevlag, ter herinne
ring aan deze dag: „hij klau-
we fladderend in alle wereld
delen, langs alle oceanen, in 
alle winden: in Moesson en 
Harmattan, Chinooz en Pam
pero, in Passaat en Mistral". 

* ...was de bijna afwezigheid 
van ekstreme groepjes. De 
gevatte interventie van de 
rijkswacht, de herhaalde ont-
moedigings-initiatieven van
wege hel Bedevaartkomitee 
en de steeds nadrukkelijker 
afkeuring door de tienduizen
den oprechte bedevaarders, 
zijn niet vreemd aan deze 
gunstige evolutie. 

* ...de knappe dichtkunst van 
Anton van Wilderode en de 
evenmin onaardige poging 
van tekstschrijver Bert Broes. 
Hun verzen en teksten werden 
schitterend vertolkt door KVS-
aktrice Mieke Bouve, daarin 
bijgesprongen door de debu
terende Kurt De Francq. 
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-week. 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 3 sept. 
D BRT 1 - 1600 
Het huis der zeven zonden, film 
D BRT 1 - 18.35 
Superoma, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, 
n BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT1 - 20.20 
Als zomers sterven, TV-film 
D BRT1 - 21.55 
Terloops, aparte Vï\V, op de wereld 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 23.10 
De vereffenaar, aktieserie 
D Ned. 1 - 15.30 
Weestiuis op stelten, TV-film 
D Ned. 1 - 18.11 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.18 
Alexander, een bijzondere kat; 
D Ned. 1 - 19.44 
Missing, film 
D Ned. 1 - 21.50 
Cheers, komiscfie reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenfiuisserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Magnum, detektiveserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.00 
Lady Blue, detektiveserie 
D Ned. 2 - 22.30 
Footloose, dansfilm 
D Ned. 2 - 0.20 
North Sea Jazzfestival 
D Ned. 3 - 20.29 
Catherine, TV-film 
D Ned. 3 - 22.41 
Speldeprikken, 1e van 2 films 

Zondag 4 sept. 
D BRT 1 - 10.30 
Boeketje Vlaanderen Extra, De 
Gordel 
D BRT1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 15.00 
Jongens huilen niet, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.20 
Paul Daniels magie show, illusionist 
D BRT 1 - 17.00 
High Chaparral, westernserie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristisch kwis 
D BRT 1 - 20.00 
Kijk uit!, verkeerstlps 
D BRT 1 - 20.40 
De wereld van de toekomst, film 
D BRT 1 - 22.25 
De jaren zestig. Kinderjaren 
D BRT2 - 15.00 
Stadion, Sport, internationaal en na
tionaal 

D Ned. 1 - 16.30 
Terug naar de natuur, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, dok. 
D Ned. 1 - 19.05 
Patrik Pacard, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.59 
Een nieuw begin voor Finnegan, 
TV-film 
D Ned. 1 - 22.15 
Frank's place, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, jeugdserie 

Burt Lancaster en Deborah Kerr in de beroemde kusscène in de met 
Oscars overladen film ,,From here to Eternity" uit 1953. Woensdag 7 
sept, om 20u. 15 op BRT 2. 

D Ned. 2 - 20.10 
French & Saunders, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.06 
Dennis Potter, TV-portret 
D Ned. 2 - 22.06 
The Singing Detective, dramaserie 
D Ned. 3 - 20.10 
Dat overkomt mij niet..., meisjes ver
tellen waarom zij moeder werden 

Maandag 5 sept. 
D BRT 1 - 18.30 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.15 
Felicien Grévèche, serie 
D BRT1 - 21.05 
Labyrint: spierziekten; dok. 
D BRT2 - 18.45 
Bijleren, een nieuwe kans; serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.50 
De draad van Ariadne, 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, jeugdserie 
D Ned. 1 - 21.50 
Yes Minister, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Street Legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.00 
My foolish heart, film 
D Ned. 2 - 19.00 
De planeet Aarde, dok. serie 
D Ned. 2 - 20.30 
Paul Van Vliet: over leven, nieuwe 
songs, sketches, verhalen en komi
sche types 
D Ned. 2 - 22.55 
Night Court, komische reeks 
D Ned. 3 - 20.30 
Monty, dok. 

Dinsdag 6 sept. 
D BRT1 - 18.20 
Kinderen in Europa, portretten van 
kinderen uit verschillende Eur. landen 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.50 
Rond Daniël, praatshow 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.10 
Kwidam, videospelletje 
D BRT2 - 20.15 
Caddy, film 
D BRT2 - 22.00 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
D Ned. 1 - 15.30 

James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 16.26 
Rasmus en de landloper, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.10 
Unnatural Causes, TV-film 
D Ned. 2 - 15.30 
Simon & Garfunkel — Central Park 
D Ned. 2 - 16.55 
De onwillige debutante, film 
D Ned. 2 - 20.29 
Larapinta, TV-film 
D Ned. 2 - 23.25 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 3 - 21.06 
Festival oude muziek 1988, muziek 
uit de 16de eeuw 

Woensdag 7 sept. 
D BRT 1 - 16.00 
Superoma, jeugdserie 
D BRT 1 - 16.50 
Frankensteins tante, komische hor
rorserie 
D BRT1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 20.10 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.15 
Vlaanderen erger je niet, spel- en 
showprogramma 
D BRT1 - 21.15 
Huizen kijken, serie over bouwen, ver
bouwen en wonen 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
Zolang er mensen bestaan, film 
D BRT2 - 22.10 
Sport-extra, voetbal 1e ronde 
n BRT2 - 22.55 
Golf uit Gres Doiceau, samenvatting 
D Ned. 1 - 15.00 
Daphne Sheldrick en haar weeskin
deren, serie 
D Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Taptoe Breda 1988, impressies 
D Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, jeugdsene 
D Ned. 2 - 17.40 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Lime Street, detektiveserie 
D Ned. 2 - 22.10 
The Blues Brothers, film 
D Ned. 3 - 20.29 
Een ander licht, TV-film 

Dond. 8 sept. 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Het prinsdom der Lage Landen, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT 1 - 21.00 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 21.55 
Dallas, serie 
• BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.15 
De festival-infomaraton 1988 
D BRT2 - 21.35 
Koncert, muziek van C.Ph.E. Bach 
D Ned. 1 - 15.30 
De Onedin lijn, rederserie 
D Ned. 1 - 17.12 
Dodo 03, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.53 
Howard's Way, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.43 
Herdenking Wim Kan, alleen om u 
aan het lachen te maken 
D Ned. 1 - 21.43 
Graceland, koncert met Paul Simon 
D Ned. 1 - 22.40 
Een kind voor een ander?, TV-drama 
n Ned. 2 - 15.30 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 16.15 
Ball of Fire, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, avonturenserie 
D Ned. 2 - 20.30 
Mr. Mom, TV-film 
D Ned. 2 - 22.05 
Het prinsdom der Lage Landen, dok. 
D Ned. 3 - 19.25 
Cinemakkie, lachend alles over de film 
D Ned. 3 - 20.29 
Met de kop in de wind, 2e van twee 
films 

Vrijdag 9 sept. 
D BRT 1 - 18.20 
Klim op, tienermagazine 
D BRT 1 - 19.00 
Tsjoek tsjoek, jeugdfilmpje 
D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 
D BRT 1 - 20.20 
Fanklub, nieuw talent 
D BRT 1 - 20.25 
Premiere, nieuwe films 
D BRT 1 - 20.55 
Papillon, 
D BRT 1 - 23.25 
Filmspot, achtergrondinfo bij film 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
Extra time, sportmagazine 
D BRT2 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet, serie 
D BRT2 - 22.15 
The World Philharmonic Orchestra, 
koncert t.v.v. Unicef 
D Ned. 1 - 18.25 
De kleur van goud, serie 
D Ned. 1 - 19.18 
De mysterieuze vreemdeling, serie 
D Ned. 1 - 23.35 
Love sexy, live registratie van koncert 
in Dortmunt van Michael Jackson 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimi-serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.22 
De kip en het ei, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
André Van Duin, kollage 
D Ned. 2 - 23.30 
Onze Ouwe, krimi-serie 
D Ned. 3 - 19.25 
Cinemakkie, lachend alles over film 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 3 sept. 
Missing 

Dramatische film uit 1982 met Jack 
Lemmon en Sissy Spacek. Lemmon 
speelt een koppige man die naar een 
Zuidamerikaans land met onstabiel re
gime vertrekt om zijn vermiste zoon te 
zoeken. (Naar ware gebeurtenissen). 
(Ned. 1,om 19u.33) 

Zondag 4 sept. 
Futureworld 

Futuristische film van Richard T. 
Heffron uit 1976 over robotten die de 
macht over de wereld willen grijpen. 
Met Peter Fonda, Yul Brynner en Bly-
the Danner. (BRT 1, om 20u.40) 

l\/laandag 5 sept. 
My Foolish Heart 

Sentimentele romance van Mark 
Robson uit 1949. Twee vriendinnen 
doen een duik in het verleden. Met 
Dana Andrews, Susan Hayward en 
Lois Wheeler. (Ned. 2, om 16u.) 

Dinsdag 6 sept. 
Caddie 

Australische film uit 1976 naar een 
biografie over een jonge vrouw met 
een eigen wil die vast van plan is het 
op eigen kracht te maken, spijts de 
zorg voor twee kinderen. (BRT 2, om 
20U.15) 

Woensdag 7 sept. 
The Blues Brothers 

Muzikale film van John Landis uit 
1980 met John Belushi en Dan Ac-
kroyd. Twee musici proberen geld voor 
een weeshuis bij elkaar te halen en 
brengen daarvoor hun oude muziek
band opnieuw bij elkaar. (Ned. 2, om 
22U.10) 

Dond. 8 sept. 
Mr. Mom 

Amerik. komedie van S. Dragoti uit 
1983 waarin de rollen m een goed-
draaiend gezin plotseling omgegooid 
worden: vader raakt goeie baan kwijt 
en moeder begint opnieuw te werken... 
Met Mickael Keaton en Teri Garr. 
(Ned. 2, om 20u.30) 

Vrijdag 9 sept. 
Papilion 

Biografische avonturenfilm van 
Schaffner uit 1973, over een gangster 
die gevangen zit op Duivelseiland en 
die vast besloten is te ontsnappen... 
Met Steve McQueen en Dustin Hoff
man. (BRT 1, om 20U.25) 
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Het lezen van Het 
boek van Marie door 
Andre Baillon ge-

I schreven stemde 
een beetje triest, 
het was dan ook 
met lange tanden 
dat ik Het herme-

^ ^ A ^ f/sc/j zwart van Mar-
^ ^ f t ^ ' A guerlte Yourcenar 
^ ^ ^ ^ ^ P aansneed. Maar wat 
^ ^ ^ ^ ^ een ervarmg! 

^ ^ ^ ^ Reeds bij de aan-
^ ^ ^ A hef komt de lezer In 
^ ^ ^ ^ een spetterend 

^ ^ ^ vuurwerk dat het le
ven IS van de dokter-alchemist 
Zeno die zowat heel Europa afreist 
om tenslotte in zijn moederstad 
Brugge raar aan zijn einde te ko
men. 

Wie de pen kan hanteren zoals 
Yourcenar dat doet moet wel alles 
kunnen schrijven. Alles kunnen 
schrijven? Het wordt toch zo ge
makkelijk gezegd. 

In de Noot van de sctirijfster licht 
Yourcenar een tipje op van de vool 
die over haar werk(wijze) ligt. Een 
leerrijke en ootmoedige verduidelij
king. 

Net zoals in Hadrianus' Gedenk
schrift, zo bekent zij, werd Het her
metisch zwart in haar jeugdjaren 
opgezet. Het verhaal van Zeno zelfs 
tussen haar achttiende en tweeën
twintigste jaar, maar losgelaten om 
naar de omstandigheden van het 
leven weer opgenomen te worden. 
Een heel leven lang heeft de schrijf
ster met de figuur van Zeno ge
leefd. Een voordeel zegt zij: „Het 
openbaart ons al zijn geheimen pas 
nadat wij zelf gerijpt zijn..." 

Twee levens <̂> 
Alsof zij voorzag dat de kritiek 

zou struikelen over de fiktieve fi
guur vergelijkt Yourcenar een his
torisch personage met een eigen 
kreatie. Bij een reeele figuur is de 
minitieuze studie van het persona
ge dwingend, in het andere geval 
heeft de auteur slechts de geschie
denis tot zijn dienst. 

Met Het hermetisch zwart bewijst 
Yourcenar dat ze de kennis van de 
geschiedenis in haar bezit heeft. 

De schildering van de figuren, de 
landschappen, de tijdsgeest, het 
sociale en politieke gebeuren is 
dermate groots dat lezen een ple
zier wordt, een passie, een marte
ling ook; want de details stapelen 
zich op als in een schilderij van 
Breugel of van Bosch. Kortom Una 
pintura de la variedad del Mundo. 

Hoe groot Yourcenar wel is blijkt 
uit de wijze waarop ze met dank
baarheid en afstand de destijdse 
kritieken op haar werk is blijven 
onthouden om er uit te leren. 
„Maar" ,zegt ze, „de schrijver van 
een boek heeft redenen om stren
ger te zijn dat zijn kritici, hij ziet de 
gebreken van dichterbij, hij is de 
enige die weet wat hij had willen 
schrijven en moeten doen." 

Het is alsof de Zeno uit het boek 
spreekt, een man van goede wil die 
de pestlijders van zijn tijd verzorgt 
maar m zijn wetenschappelijke ar
beid de middeleeuwen reeds ont
groeid IS, de kritici voorbij. 

Zeno spreekt met kennis van za
ken, net zoals Yourcenar met ken
nis vertelt over de scharniertijd die 
voor Europa en de Nederlanden 
zoveel heeft betekend. De rol van 
Vlaanderen daarin, van de Vlaamse 
identiteit die toen een naam had en 
voor de fran9aise Yourcenar een 
volle betekenis. 

De schrijfster moet toen ze, in 
haar huis op het eiland voor de 
Amerikaanse kust, overleed aan 
Vlaanderen hebben gedacht. Een 
beetje de reizende Zeno ver van 
Brugge of Erasmus die op zijn sterf
bed in Bazel naar Brabant verlang
de... 

Hoe moet anders haar uitspraak 
„Ik kan mij mezelf zonder Vlaande
ren niet voorstellen..." uitgelegd 
worden? • 

iMt 

^nihoaden 
Geld is een heel konkreet en tegelijk wat abstrakt 

woord. Het gaat daarbij soms om schrijnende dage
lijksheid, dan weer om fantasierijke mythe. Daardoor 
is het begrip ,,geld" niet altijd even duidelijk. 

R bestaat in onze Vlaamse 
hoofdstad Brussel noch
tans een klem maar fijn 

museum, dat de warrige en toch 
hard realistische historiek van het 
geld ontplooit en ook nog heel 
wat meer ook Loop daarom eens 
binnen — zonder pistool, want 
dat ontdekt men bij de ingang 
sowieso — m het ,,Museum voor 
Geld en Geschiedenis van de 
Nationale Bank van België" 

Het klinkt met meteen zo volks-
nationaal, maar de getoonde wer
kelijkheid IS dat wel Geld is ont
staan uit kleinschalige leefge
meenschappen, die van daaruit 
een ekonomische en kosmopoliti
sche roeping ontdekten. Zij 
moesten ook in de toenertijdse 
wereld zich bevestigen en hand
haven De wet van de sterkste 
geldt zeker als het om geld gaat 

Het museum omvat 6 afdelin
gen het primitief geld (ontstaan 
vanuit een georganiseerde ruil
handel, waarin schapen en hek-
taren een echte monetaire funk-
tie hadden), de munten (en zelfs 
onze dappersten aller Galliërs — 
in casu de Trevieren — sprongen 

daar nogal vreemd mee om), het 
papiergeld, de Belgische biljet
ten, het ontstaan van de Nationa
le Bank en haar Drukkerij met 
vergevorderde sofistikaties ter 
vrijwaring tegen vervalsing en ter 
beschermijg van het gebruik van 
banknoten door gezichtsgestoor
den 

Het museum is uit drie optie
ken merkwaardig De geschied
kundige inhoud IS ronduit uniek 
Op artistiek gebied zijn de ge
schilderde en getekende ontwer
pen van al dan met gedrukte 
bankbiljetten een ,,museum van 
schone kunsten" waard, en de 
drukkerij-afdeling gaat tot m het 
verste van wat de grafische nij
verheid anno nu te bieden heeft 

Een bezoek aan het MGGNBB 
IS altijd een ,,open gesprek" met 
de deskundige en welbespraakte 
begeleiders hoe ,,open" ook, 
uit de staatskist mag uiteraard — 
zoals uit geen enkel museum — 
iets meegenomen worden Vraag 
aan de WIJ-lezers Hoe zal de 
autonome Vlaamse munt heten: 
frank, leeuw, goedendag, florijn, 
piaster. ' Alle voorstellen zijn 
welkom 

rJii looeven. 

Ongetwijfeld zijn nu vele vakantiegangers uit Italië 
teruggekeerd en hebben daar zeker van al dan niet 
voortreffelijke wijnen genoten. Die kunnen nu nog 
best genietbaar zijn in onze Italiaanse restaurants. 

AAR enkele wijnen (door
gaans met bepaald 
goedkoop) verdienen 

wel speciale aandacht de uitste
kende, wat gekorseerde Barolo 
uit het noordelijke Piemont, de 
Valpolicella, die van goede door
snee-kwaliteit IS met een indrin
gend en pittig karakter en na
tuurlijk de Toskaanse Chianti 
(maar daarvan durft de smaak-
waarde nogal eens te verschil
len) Echt meesterlijke producen
ten zijn de Italianen eigenlijk 
nooit geweest En nochtans 

Italië heeft een wel tot m de 
oudheid reikende wijnreputatie, 
maar absolute kwaliteitswaarbor
gen biedt die met Het is een 
historisch feit dat de Romeinse 
legioenen de wijnstok in heel Eu
ropa verspreid hebben Al waren 
het de middeleeuwse kloosters 
die de wijnbouw later in stand 
hielden — omwille van de ere
dienst — vooral in Frankrijk, 
Spanje en zelfs tot op de Leie
oever van het Gentse Pand 

,,ln vino Veritas es" beweerden 
de antieke Romeinen de waar
heid IS de wijn Een smakelijke 
boodschap weliswaar, maar die 
hadden ze toch van de Gneken 
geleerd en Bacchus haalde, 

zijn bacchannalen ten spijt, nooit 
de hoge goddelijke status van 
Diomsos Rome voerde zijn wij
nen m uit Kos, Rhodes, Kreta en 
uit Chio en het daarnaast liggen
de Lesbos (Mytheline) 

De m Rome en omstreken ver
vaardigde wijnen waren van be
slist minderwaardige kwaliteit En 
de Romeinen durfden er ook nog
al wat fantasierijke truukjes met 
uitvoeren, koken bijvoorbeeld 
Geslaagder was alleszins het toe
voegen van krulden, ingrepen 
waar onze populaire vermouts 
nog van afstammen en die, van 
oudheid tot middeleeuwen, zelfs 
medicinale funkties hadden 

Momenteel prodcueert Italië 
weliswaar geen echt grote wij
nen, maar toch absoluut geniet
bare In 1963 werd namelijk een 
wettelijk kwaliteitsmerk inge
voerd DOC (Dominizione di Ori
gine Controllata) Deze norm 
gaat wel met zo ver als de Franse 
Appellation Controlee of de Duit
se Qualitatswein, maar waar
borgt alleszins een voortreffelijke 
wijn voor bij een of ander medete-
raan gerecht of voor wie de sou
veniers en de postkaarten verge
ten wil en al aan de zon van de 
volgende zomer denkt 

AL£ iVAUAf' i/AtJPAn& 6 A AT 
^^^ tIM /<UM200/u OOA A/4AK 
Jêl<^^ SOVOOL 
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^/\/èten 
Jaarlijks wordt in het Provinciaal Museum Con

stant Permeke een zomertentoonstelling georgani
seerd waarbij gestreefd wordt de figuur van Constant 
Permeke beter te leren kennen. 

DEZE zomer is Oscar Jes-
pers aan de beurt Oscar 
Jespers is sedert 1920 

een goede vriend van Constant 
Permeke Deze vriendschap 
heeft bevruchtend gewerkt voor 
de artistieke ontwikkeling van 
beide kunstenaars 

In de tentoonstelling zullen 
door direkte konfrontatie van het 
werk van Oscar Jespers ener
zijds en Constant Permeke an
derzijds gelijkenissen en ver
wantschappen zoals de zin voor 
konstruktivisme en de belangstel
ling voor de negerplastiek geïllus
treerd worden, terzelfdertijd komt 
ook de eigenheid van elk van 
beide duidelijk tot uiting 

Oscar Jespers (Borgerhout 
1887 — Brussel 1970) zoon van 
de beeldhouwer Emiel Jespers, 
oudere broer van Floris Jespers, 
volgde lessen aan de Koninklijke 
Akademie en het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten te Antwer
pen Op uitnodiging van Henry 
Van de Velde werd hij in 1927 
professor aan het Hoger Instituut 
voor Architectuur en Sierkunsten 
Ter Kameren te Brussel Samen 
met Paul Joostens behoorde hij 
tot de avant-garde vriendenkring 

rond Paul Van Ostayen te Ant
werpen 

In de periode van 1917 tot 1921 
maakte hij een eksperimentele 
periode door Afwisselend was hij 
geïnspireerd door de kubisten en 
voornamelijk door Archipenko 
wiens werk in 1911 te Brussel 
tentoongesteld werd De kunste
naar vermelde echter, op enkele 
uitzonderingen na, de werken uit 
deze periode omdat hij ze be
schouwde als met representatie
ve eksperimenten Tot 1935 is 
zijn beeldhouwkunst schatplich
tig aan het kubisme, het expres
sionisme, de negerkunst en de 
egyptische kunst Die vele invloe
den wist hij dank zij zijn plastisch 
gevoel, op een persoonlijk wijze 
te verwerken Zijn beelden kapte 
hij bij voorkeur in taiile directe, in 
hout of in steen 

Provinciaal Museum 
Constant Permeke 
Gistelsteenweg 341 
8220 Jabbeke 

Tot 30 oktober 1988 
10.00-12.30u. en 13.30-18.00u. 

maandag. 
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— In het museum Dhondt Dhaenen, Museumlaan 14 in 9831 Deurie, 
kan U nog tot 4 september werk van JOZEF VAN ROSSEM bekijken. 
De ekèpositie is toegankelijk van 14 tot 18u.; zaterdag en zondag van 
10 tot 12 en van 14 tot 18u. Inkom 20 fr. 

— De tentoonstelling van het INTERNATIONAAL KARTOONFES-
TIVAL Knokke-Heist is tot 4 september, dagelijks van 11 tot 19u. 
toegankelijk in de „Humorhall Laguna Beach". Uit ruim 4.900 
kartoons uit 54 landen werden er 700 geselekteerd. Meer info: vzw 
Humorstad, 050/60.61.85. 

— Tot 6 september loopt er in het Kultureel Centrum van Heusden-
Zolder een fototentoonstelling met werk van MARIANNE HOUZET 
onder de titel AKAOEMIE. De tentoonstelling omvat studioportretten, 
dubbelportretten en straatopnamen. Beelden van mensen, geregis
treerd of gegrepen in een ,,optimaal moment". Marianne Houzet weet 
,,haar mensen" te vatten met bezieling en subtiliteit. 

K.C.-Heusden-Zolder, Dekenstraat 40, 3540 Heusden-Zolder. 

— Op woensdag 7 september gaat de nieuwe produktie van de 
Vlaamse choreograaf Mare Vanrunxt, BALLET IN WIT, in première in 
deSingel te Antwerpen. 

Ballet in Wit is een co-produktie met deSinel, en opent er ook het 
nieuwe seizoen. Na twee aansluitende voorstellingen op 9 en 10 
september gaat de produktie op toernee in Vlaanderen en Nederland. 

,,Zoals nooit tevoren voel ik nu de enorme dualiteiten in mijn 
streven: wit, zwart, orde, chaos, verhullen, onthullen. Kontrast als 
middel om mijn visie te verduidelijken. Met,,Ballet in wit" streef ik naar 
het kreëren van een helder dansdrama. Het onderzoek naar een eigen 
danstaai gaat verder..." 

Voor meer informatie: vzw Furioso 02/649.01.31 of deSingel 03/ 
237.61.58. 

BekLL&t h w\\ 

— Naar aanleiding van het 20-jarig bestaansjubileum van de Provin
ciale School in Voeren en de opening van hun nieuwe vleugel 
organiseert deze school een foto- en diawedstrijd, die gevolgd wordt 
door een foto- en diasalon. 

Het tema van deze wedstrijd is tweevoudig: VAKANTIE IN VOEREN 
en TERUG NAAR SCHOOL. De wedstrijd is bestemd voor amateurfo
tografen. 

Voor het reglement en meer informatie dient U zich te wenden tot 
het sekretariaat van de Provinciale School van Voeren, Berneauweg 
163E, 3798 Voeren (tel.: 041/81.00.03). Uiterste datum van inzenden: 
15 september. 

— LATEMSE KONFRONTATIE is de titel van een zomertentoonstel-
ling op de ,,Artiestenzolder" van het Latems Gemeentehuis. Ze loopt 
nog tot 25 september. Er Is werk te zien van zeven schilders: Emile 
Claus (1849-1924), Gust De Smet (1877-1943), Leon De Smet (1881-
1966), Hubert Malfait (1898-1971), Constant Permeke (1886-1952), 
Albert Servaes (1882-1966) en Frits Van den Berghe (1883-1939). 

Elke dag open van 14 tot 18u., op zon- en feestdagen van 10 tot 12 
en van 14 tot 18u. 
— ,,Via dans kan je bewust worden van je lichaam, van jezelf, kan je 
onvermoede mogelijkheden eksploren in je dansen, maar ook in je 
dagelijks leven". Dat beweren althans de organisatoren van de kursus 
PRIMITIEF DANSEN. 

Voor deelname aan deze kursus is geen dansopleiding of ervaring 
vereist: ,,Iedereen kan ,,zijn" dansen ontdekken en daarvan genie
ten.". Erg belangrijk is dus ook het ,,kontakt met de aarde, de 
,,aarding" als het ware. Er wordt gebruik gemaakt van primitieve 
perkussie en etnische en hedendaagse muziek. 

De kursus gaat door nabij de VUB-campus, Boondaalsesteenweg 
463,1050 Brussel. Data: voor de beginnelingen telkens maandag van 
10 oktober t.e.m. 19 december {^0 lessen, 2.000 fr., voor werklozen en 
studenten 1.750 fr.) 

Voor de gevorderden telkens dinsdag van 20 september t.e.m. 20 
december {^3 lessen, 2.600 fr., 2.250 fr. voor studenten en werklozen). 

Inschrijvingen (ten laatste twee weken voor de aanvang van de 
kursus): Pleinlaan 2, 1050 Brussel, 02/641.27.50. 

Vergeet dus niet dat het (her)ontdekken van je energetisch centrum 
en van daaruit je bewegingen laten groeien, de bedoeling is! 

samenstelling t.s. 

-4Wj 
Paul Vanderschaeghe op z'n best 

Tijdloze kroniek der 
kinderjaren 

,,Als de clown die je had willen zijn en de zigeuner 
die je had willen zijn opkijken uit hun spel en 
luisteren naar schraalhans met het dorre denken, 
dan worden ook zij weer bang als het kind dat jij bent 
geweest." (205). 

H ET verloren paradijs der 
kinderjaren is een tema 
dat in poëzie en proza 

een veelvuldige uitwerking heeft 
gekregen. „Soldaat zonder 
schoenen", de jongste roman 
van Paul Vanderschaeghe, is 
daarvan een nieuw boelend voor
beeld In poëtisch proza. Met de 
ondertitel ,,mijn laatste narrenro
man" wijst de auteur reeds de 
richting aan. 

Het verhaal van Goldkerlchen 
geeft de Bildung weer van een 
knaap in zijn eerste tien levensja
ren. Een vooralsnog paradijselij
ke wereld, waarin de jongen wor
den ingewijd door de verhalen 
van zijn grootmoeder, de liederen 
van zijn grootvader en de kalei-
doscoop die zijn vader voor hem 
maakt en waarmee het hem lukt 
,,om even die wereld vast te hou
den" (152). 

Opgroeiend In die aparte we
reld, die nog intens geurt naar het 
landelijke, weet de jongen de eer
ste tekenen van wanorde te ver
werken: het verdwijnen van zijn 
moeder, de dood van zijn groot
ouders. De echte storingen ko
men van buiten, uit de stad en 
vooral uit de grote wereld: de 
oorlog, waarmee het verhaal 
eindit en waarop ook de titel van 
het boek geïnspireerd is, plaatst 
de jongen alleen op de wereld. 
„Buiten in de zwartste duisternis 
zegen zand en stof en roet over 

het puin van wat een paradijs was 
geweest voor kinderen, voor 
schaarse wijzen en voor simpe-
len van geest" (224). In deze 
slotzin lezen we de roman in een 
notedop. 

Vanderschaeghe heeft zijn ro
man op een markante wijze ge-
komponeerd. De vijf delen van 
het boek geven het kronologisch 
verhaal van de kinderjaren van 
Goldkerlchen, van paradijs tot 
oorlog, van orde naar chaos. Elk 
hoofdstukje binnen de delen 
wordt aangekondigd in kroniek
stijl (,,Over..."). En vóór elke titel 
uit loopt een bespiegelende ge
dachte die een dieper leesniveau 
aanwijst en alles te maken heeft 
met het levensverhaal van de 
vader en de Bildung van de zoon. 

Reuzespin 
Deze heel eigen struktuur geeft 

reeds iets weer van de sprookjes
achtige sfeer die het boek ken
merkt. Maar er is nog meer in die 
zin. De naam van de hoofdfiguur 
komt uit die sfeer. ,,Goldkerl
chen" noemde de grootmoeder 
haar rosblonde kleinzoon want 
,,Jij bent voor het goud geboren. 
— Wat is goud? vroeg hij. Zij 
glimlachte en antwoordde hoofd
schuddend: Alles. Je moet het 
alleen maar zien. Je moet het 
kunnen zien, zei ze. Je moet het 
willen" (22). 

Er zijn ook de wondere verha
len die zij de jongen vertelt en die 
tematisch niet zonder belang zijn 
voor de verdere ontwikkeling van 
het verhaal én de leefwereld van 
de knaap. Het verhaal van de 
man die alsmaar westwaarts reis
de om te leren wat het geluk is en 
die tenslotte weer in zijn eigen 
dorp uitkwam, lijkt bijna program
matisch voor het ganse boek dat 
een zoektocht naar het geluk te
kent. 

Naar de wereld van het sprook
je verwijst ook de tijdloosheid en 
de vage geografische situering 
(en dan nog l.v.m. de voorge
schiedenis), de tegenstelling tus
sen het onschuldige platteland 
en de stad ,,een reuzespin, groot 
en kwaadaardig en altijd op de 
loer" (71). En dan Is er de knaap 
die evenwel langzaam uit zijn 
paradijseltijk dromen zal ontwa
ken. 

Met dit poëtisch proza maakt 
de auteur het zijn lezers niet ge
makkelijk. Ergens blijft het ver
haal in wezen niet te vatten en 
dringt zich een tweede lektuur 
op. Maar wie eens iets anders wil 
dan het vaak verstikkend realis
me van de hedendaagse roman, 
vindt hier een verhaal om aktief 
mee te dromen. Het laatste 
woord blijft evenwel aan de schrij
ver, want op de laatste bladzijde 
zegt hij: ,,Over het verworden 
moet verteld worden in een ander 
boek." Wij kijken geboeid uit. 

1 ^ 

— De soldaat zonder schoenen. 
Roman. Paul Vanderschaeghe. 
Ultg. Oe Clauwaert, Leuven. 1988. 
224 biz., 525 fr. 
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OOIT hoorde ik een 

ambassaderaad van de 
Russische ambassade 

tijdens een ontvangst zeggen: 
,,Indien wij alle negatieve kritiek 
en alle Ingezonden brieven van 
één jaar Humo moesten 
bundelen en uitgeven In de 
Sovjet Unie, dan zou België er 
erg bekaaid vanaf komen, denk 
je niet?" 

Datzelfde kan worden gezegd 
voor de Amerikaanse film, denk 
Ik. Schotel de wereld dagelijks 
een film voor als Colors van 
Dennis Hopper of Blue Jean 
Cop van James Glickenhaus en 
voor je het weet.is het 
immigratieprobleem van 
Amerika opgelost. (Hoeveel 
krijg ik voor deze tip, mijnheer 
Reagan?). 

Zeshonderd straatbendes met 
meer dan 70.000 leden waren 
verantwoordelijk voor zowat 400 
moorden in Los Angeles in 
1987. Dit en het neerschieten 
van een 16-jarlge en de moord 
op een 19-jarige toevallige 
voorbijganger op Goede Vrijdag 
door leden van een andere 
bende, waren de direkte 
aanleiding tot het draalen van 
Colors door Dennis Hopper. 

Was Easy Rider van Hopper 
de ontleding van de 
druxeksplosie van de zestiger 
jaren en het reageren van de 
goegemeente hierop. Colors Is 
de bijna geniale autopsie van 
de straatbendes, met de politie 
als de good guys die moeten 
opboksen tegen 
grafschrlftgraffiti als: ,,Vrede Is 
een droom, realiteit is een 
mes". De goeden, hier 
gespeeld door Robert Duvall 
(op het lijf geschreven) en de 

beetje onder de maat blijvende 
(In dit geval letterlijk én 
figuurlijk) Sean Penn, zijn de 
ietwat oudere politieman die de 
jongere initieert. Hun strijd gaat 
tegen de leden van de 
6/oodbende en de Cr/psbende, 
die bezig zijn elkaar uit te 
moorden. Met haast 
dokumentalre trefzekerheid 
evolueren akteurs in een steeds 
aanwezig zijnde Los Angeles, 
terwijl de fllmscore zinnen 
braakt als ,,Mijn kleur ( = 
bende) Is mijn eer... mijn spel Is 
geen kennis; mijn spel is 
angst." Het is geen echt goeie 
film, maar hij zet je wel aan het 
denken. 

Nieuw 
in de bios 

Blue Jean Cop van James 
Glickenhaus heeft New York als 
hoofdakteur, naast Peter Weller 
en Sam Elliot. Weller Is een 
advokaat die een zaak uitzoekt 
van een zwarte drugdealer die 
een undercover agant overhoop 
knalde. Hij vindt uit dat deze 
agent wel eens een blue jean 
cop zou kunnen zijn, een 
corrupt agent dus (met hun 
smeergeld kopen ze zich een 
Porsche en merk blue jeans). 
Hij laat Elliot allerlei zaakjes 
nogal hardhandig uitzoeken en 
ze worden uiteindelijk door 
zowat de helft van de korrupte 
politiemannen achterna gezeten 
— en dat zijn er nogal wat. Een 
gewone aktlethriller, zonder 
veel pretenties, die het In het 
videocircuit wel zal doen 

omwille van de scène in de 8-
baan. 

Action Jackson van Craig R. 
Baxley is een erg gewelddadige 
film, met heel waf aktie en 
weinig verhaal, die het als 
stripscènario erg goed zou 
doen, geschreven*om Carl 
Weathers op te tillen naast zijn 
kompanen Stallone en 
Scharzenegger, die allebei ook 
een nieuwe film uit hebben. 
Rambo III = te verwaarlozen. 
Red Heat met Scharzenegger 
Is soms erg leuk, Ik denk dat 
deze Oostenrijker dan toch over 
een dosis gezond verstand 
beschikt, wat je aan Stallone 
zeker niet kunt toeschrijven. Al 
is het hele plot gepikt van zijn 
eigen film 48hrs, toch heeft 
regisseur HUI je bij de kladden. 

Heather O'Rourke stierf op 1 
februari 1988, op 12-jarige 
leeftijd, als gevolg van 
komplikaties bij een operatie. 
Ze werd wereldberoemd toen ze 
In Poltergeist de beroepde 
uitspraak kreeg toegewezen: Ze 
zijn hier... en In Poltergeist 2 
het nog eens mocht overdoen 
met: Ze zijn er terug!!! Ze 
speelt haar laatste rol in 
Poltergeist 3. Poltergeist 
bracht geen geluk, want aktrice 
Dominique Dunne (0'Rourke's 
oudere zuster In de film) werd 
vermoord In oktober 1982 op 
22-jarlge leeftijd door John 
Sweeney, die ze de bons had 
gegeven. 

Oh ja. Gaston en Leo in 
Hong Kong, uitgebracht op 
video, voor diegenen die de film 
misten, hier een nieuwe 
gelegenheid om hem opnieuw 
te missen. 
Willem Sneer 
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De geschiedenis van de vrouv 

Naar Ei ,,Men wordt niet als vrouw 
geboren 

Men wordt vrouw gemaakt 
En wel door de man 
De vrouw is ,,de ander" bij 

uitstek 

Bovenstaand motief van Simone de Beauvoir 
doorspekt het hele werk over de geschiedenis van de 
vrouw in de Europese kuituur. Drie historici, nl. Fia 
Dieteren, Els Kloek en Antoinette Visser, verbonden 
aan de universiteit van Utrecht, hebben de balans 
opgemaakt van eeuwen vervalste geschiedenis. Het 
IS inderdaad His-story geworden en niet Her-story. 

De geschiedenis van de vrouw in de Europese l<ultuur 

Naar Eva's beeld ,,Men wordt met als vrouw 
geboren 

Men wordt vrouw gemaakt 
En wel door de man 
De vrouw is ,,de ander" bij 

uitstek 

SINDS kort krijgen mannen 
wederwoord De ge
schiedschrijving blijft met 

achter Vrouwen bekommeren 
zich steeds meer om hun eigen 
verleden De laatste jaren treden 
uit de schaduw van dit verleden 
talrijke vrouwenfiguren naar vo
ren Haar story kan met langer 
meer m het verdomhoekje ge
drukt worden 

Het beeld van de vrouw, zoals 
dat naar voren komt in beeldma
teriaal en in teksten, is het uit
gangspunt van het boek De his
torische feiten worden er tegen
over gesteld Naast Het beeld 
van de vrouw staat de caleidos
copische werkelijkheid van de 
geschiedenis van vrouwenle
vens Het boek slaat een brug 
tussen wat het beeldmateriaal 
ons laat zien en wat geschreven 
bronnen ons vertellen 

Het klassieke beeld wordt gesi
tueerd van 3 000 vr Kr tot 500 na 
Kr De kontouren van het beeld 
van de vrouw in de Europese 
kuituur tekenen zich af in de lan
den rondom de Middellandse 
zee Daar immers liggen de wor
tels In Egypte bv , aldus de au
teurs, stond de huisvrouw m hoog 
aanzien Zij werd de meesteres 
van het huis genoemd Dit bete
kende ook verantwoordelijkheid 
voor het financiële beheer van de 
echtelijke goederen De vrouw 
kan ook haar eigen bezittingen 
zelfstandig blijven beheren 

Weggebeiteld 
Vanaf 1500 v Kr weten wij 

meer over Egyptische koningin
nen En van de meest bekende is 
Hatsjepsoet Zij nep zichzelf uit 
tot Farao Het is opvallend, dat er 
tijdens haar regeerperiode maar 
weinig veldtochten gehouden 
werden Hatsjepsoet besteedde 
meer aandacht aan architektuur 
De meest beroemde tempel, de 
Der-el-bahn, is aan haar te dan
ken Hoe ZIJ aan haar einde is 
gekomen, is nog altijd met opge
helderd Een feit is, dat haar 
opvolger alles heeft gedaan om 
de sporen van haar heerschappij 
uit te wissen Overal waar haar 
naam stond vermeld, werd die 
weggebeiteld en haar regeerpe
riode werd officieel bij de zijne 
opgeteld Zo is dit een vroeg en 
flagrant voorbeeld van een be
wuste poging een belangrijke 
vrouw uit de geschiedenis weg te 
schrijven, wat zich voortdurend 
zou herhalen 

Een verhaal over het oude 
Egypte is met kompleet zonder 
Cleopatra (69-31 vr Kr) Het 
beeld van de onweerstaanbare 
Cleopatra is sterk bepaald door 
de manier waarop de Romeinse 
geschiedschrijvers, direkt na 
haar dood, over haar geschreven 
hebben Zij werd steevast voor
gesteld als de verleidelijke vrouw, 
die met alle mogelijke listen haar 
macht probeerde te bevestigen 
en profijtelijke liaisons met in
vloedrijke militairen met schuw
de Dat ZIJ een schrandere vrouw 
was, die vele talen sprak en veel 
moed en energie aan de dag 
legde om voor haar land een zo 
gunstig mogelijk internationale 

positie te verwerven, zijn zaken 
die natuurlijk met pasten in de 
Romeinse verhalen van een ver
slagen vorstin Het is niettemin 
verbijsterend, dat die verhalen 

zich eeuwen hebben weten te 
handhaven 

Het gillen 
van maagden 

Het lot van de Griekse vrouw 
was weinig benijdenswaardig 
Het jonge meisje werd vroeg uit
gehuwelijkt Vanuit haar ouderlijk 
huis trok ZIJ naar het huis van een 
vreemde, waar ze volstrekt af
hankelijk zou zijn voor de rest van 
haar leven Na een lange drukke 
feestdag werd ze 's avonds opge
sloten met een allang dronken 
echtgenoot, die ze die dag nog 
maar nauwelijks gezien had Bui
ten werden door de gasten la
waaierige grappen gemaakt en 
luidkeels liederen gezongen met 
als doel het pijnlijke gegil van de 
ontmaagding te overstemmen 
(zie Theocritis — 2de eeuw v 
Kr) 

Alhoewel de situatie van de 
gewone Romeinse vrouw een 
stuk beter was dan haar Griekse 
zuster, was het met om erover 
naar huis te schrijven Vanzelf
sprekend lag de toestand anders 
bij een aantal keizerinnen, die 
flink ,,hun mannetje" stonden 

Kerkvaders wijzen 
de plaats 

In de vroege N/liddeleeuwen 
wijzen een aantal kerkvaders de 
vrouwen hun plaats, vnl geba
seerd op de geschriften van Pau-

lus Desondanks hebben m die 
tijd vorstinnen geregeerd met 
naam en faam Graag vermelden 
de auteurs keizerin Theodora van 
het Oostromemse Rijk, die aan 
de basis ligt van de bouw van de 
Aya Sofia m het vroegere Byzan
tium Haar invloed was enorm, 
vooral op gebied van diplomatie, 
benoemingsbeleid en wetgeving 

Middeleeuwse kroniekschrij
vers berichten vanaf het begin 
over belangrijke vorstinnen en 
hun wapenfeiten De Boergondi-
sche prinses Clotilde is zo ie
mand In 493 huwde ZIJ de Franki

sche koning Clovis Zij ligt aan de 
basis voor de samenwerking tus
sen wereldse en kerkelijke 
macht Een samenwerking die 
grote invloed heeft gehad op de 
ontwikkeling van het Frankische 
Rijk Clotilde is ver van een uit
zondering 

Al omstreeks het jaar 500 be
sloot de kerkelijke overheid, dat 
vrouwen met op het altaar hoor
den De enige weg tot deelne
ming aan het kerkelijke leven was 
via het klooster, liefst met een 
gevoelige bruidschat Daarmee 
kon ZIJ haar eigen weg tot ziele-
heil kopen en een leven zonder 
onderwerping aan de echtge
noot Voor menige vrouw, vooral 
dan adellijke jongedames, was 
het klooster ook een uitgespro
ken ballingsoord De stereotypen 
van de verderfelijke Eva, de 
maagdelijke Maria en de verhe
ven edelvrouwe, zijn de belang
rijkste ingrediënten van de mid
deleeuwse voorstelling van de 
vrouw 

Geen kan^ voor 
„gewone" meisjes 

De gewoon meisje moest wel 
zeer bijzondere daden verrich
ten, wilde ZIJ aan de vergetelheid 
ontsnappen Zo'n meisje was 
Jeanne d'Arc Het meest opval
lende aan Jeanne's geschiedenis 
IS het feit aat zij als vrouw het 
mannenbolwerk van het leger 
binnendrong en zelfs de leiding 
nam 

Befaamd zijn nog nn die tijd 
vorstin Eleonora van Aquitame, 
Jacoba van Beieren en zo meer 

Een beroemde geleerde 
vrouw, met afkomstig uit het 
klooster maar getrouwd en met 
kinderen, is Chnstine de Pisan 
Omdat ZIJ het negatieve middel
eeuwse vrouwbeeld daadwerke
lijk aanvocht met haar geschrif
ten, wordt ZIJ de eerste feministe 
genoemd en met Marie de Fran
ce in de literatuurgeschiedenis 
vermeld als een van de grootste 
vrouwelijke hoofse dichters 

Heksenjacht 
Na de middeleeuwen kreeg Eu

ropa een nieuwe horizon, letter
lijk door de ontdekking van Ame
rika en de zeeweg naar Azie Ook 
figuurlijk door de herontdekking 
van de kunst, de taal en de idee
enwereld van de klassieke oud
heid Uit de naam Renaissance 
blijkt hoe men de eigen tijd als 
nieuw en anders aanzag Als een 
nieuwe denkrichting ontstond het 
humanisme En toch was dit de 
tijd van de angstaanjagende hek
senvervolgingen tussen 1500 en 
1700 

Daarvan werden vooral vrou
wen het slachtoffer Ook hier 
heeft de drukkunst de ideeën in 
woord en beeld verspreid en zo 
waarschijnlijk sterk bijgedragen 
aan het enorm hoog aantal 
slachtoffers 

Honderdduizenden vrouwen 
werden geofferd aan deze hek-
senwaan en eindigden hun leven 
op de brandstapel De Heksenha-
mer was het meest beruchte 
boek uit die tijd, gesproten uit een 
fanatiek phallokratisch brem 

Onder de opzienbarende vor
stinnen uit die periode vermelden 
WIJ Elisabeth I de Virgin Queen 
Onder haar beleid kende Enge
land een ongekende bloei op eko-
nomische en kultureel gebied 
Haar regeringsperiode (1558-
1603) werd een begnp het Elisa-
bethaanse Tijdperk En wie heeft 
gedurende 30 jaar het gezicht 

van Frankrijk bepaald "̂  Ene Ca-
tharina de Medici 

Onze Margareta 
Ons aller Margareta van Oos

tenrijker sloot de Damesvrede 
van Kamerijk af m 1529, samen 
met de koninginmoeder van 
Frankrijk Zo maakten zij een ein
de aan de jarenlange onmin tus
sen het Habsburgse Rijk en 
Frankrijk Nooit hebben kunsten, 
letteren, muziek, architektuur zo 
gebloeid als aan het hof van Mar
gareta te Mechelen 

In dit rijtje past ook de zonder
linge, maar uiterst bekwame 
Christina van Zweden m de 17de 
eeuw 

In de verlichte achttiende eeuw 
duiken namen op als Germaine 
de Stael, en de Engelse Mary 
Wollstonecraft Deze staat be
kend als de grondlegster van het 
feminisme met haar boek ,,Vin-
dacation of the Rights of Wo
man" 1791 In Nederland werd 
de idee van de Verlichting ver
spreid door Betje Wolff en Aagje 
Deken met hun bekende ge
schriften 

Ma?tresse-en-titre 
Wie kent er met Madame de 

Pomapdour en Madame de Main-
tenon'' Notoire maïtresse-en-ti-
tre, beiden hebben in hoge mate 
kunsten en letteren gesteund 
Belle van Zuyien is eveneens een 
van die Nederlandse vrouwen, 
beroemd om hun geletterdheid 

In de 18de eeuw zaten twee 
opvallende vrouwen op sleutelpo
sities in de politiek Catharina II 
(1729-1796), tsann van Rusland, 
regeerde 36 jaar lang over het 
immense Russische Rijk Maria 
Theresia (1717-1780) regeerde 
40 jaar lang als keizerin over het 
grote complekse Habsburgse 
Rijk, Oostenrijk-Hongarije 

Op 6 oktober 1789 stormden 
6 000 vrouwen de tuinen van pa
leis Versailles binnen, om den 
brode Vrouwen, die echter een 
meer bewuste bijdrage wilden le
veren aan de revolutionaire be
wegingen werden door de man
nen met altijd met applaus be
groet In de ,.Verklaring van de 
Rechten van de mens" (1789) 
,,vergat" men alweer de vrouw 
In datzelfde jaar kwam Olympe 
de Gouges onder de guillotine 
terecht ,,omdat zij met meer wist 
wat de deugden zijn die bij haar 
sekse behoorden" 

Drie eeuwen na de troonsbe
stijging van Elisabeth I was het 
opnieuw een Engelse koningin, 
die haar naam gaf aan een tijd
pers nl Victonaans Florence 
Nightingale kreeg m die tijd we
reldfaam als verpleegster 

En zo belanden de auteurs in 
de moderne tijden van oorlogen 
en feminisme met het naoorlogse 
beeld van werkende vrouwen en 
met de eerste en de tweede 
emancipatiegolf 

Een van de topfiguren uit de 
twintigste eeuw is alleszins Mme 
Curie De uitsluitend uit mannen 
bestaande jury van de Nobelprij
zen gaf haar tweemaal deze hoge 
onderscheiding, nl respektieve-
lijk voor scheikunde en physica 
Deze figuur van wereldformaat 
werd nochtans aanvankelijk ge-
weigers aan de Sorbonne omdat 
ZIJ maar dat weten jullie inmid
dels weM 

Dit boek is alleszins een aanra
der, vooral dan voor mannen, 
wier klok in de vorige eeuw is 
blijven stilstaan 

Hilda Uytterhoeven 

— Naar Eva's beeld. De geschiede
nis van de vrouw in de Europese 
cultuur. Fia Dieteren, Els Kloelc en 
Antoinett Visser. Uitg. Elsevier, 
Amsterdam/Brussel. 224 biz., 
775 fr. 

Een aan een touw gebonden „heks" ondergaat de waterproef Engelse houtsnede van circa 1600 
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Is Ronse een vervloekte wielerstad? 

Wie zal Criquielion betalen? 
Ronse is een vervloekte stad. Vijfentwintig jaar 

nadat de spurt Van Looy-Beheyt het land in twee 
onverzoenlijke kampen verdeelde, reed de Vlaamse 
Kanadees (de booswicht woont in Gullegem) Steve 
Bauer onze nationale held Claudy Criquielion in de 
beslissende meters van het wereldkampioenschap 
schaamteloos overhoop. 

HET was een dramatische 
wedstrijdontknoping. 
Ons wielervolkje snakte 

naar een internationale bekro
ning. Niemand deed daar ge
heimzinnig over. De wielerbond, 
de organisatoren, de media, de 
coureurs en ploegleider Eddy 
Merckx hadden een monsterver
bond gesloten: in de namiddag 
van 28 augustus 1988 zou België 
als wielerland zijn zelfrespekt te
rugwinnen. 

De sterkste 
Het gestelde doel leek haal

baar tot in de allerlaatste meters. 
Lange tijd werd er niet snel gere
den. De eerste tweehonderd kilo
meter telden amper mee. Nadien 
werd het ernst. Maar dat kon 
geen kwaad. Eddy Planckaert en 
Claudy waren op hun taak bere
kend. De kleine woekerde welis
waar met zijn krachten — wat op 
onzekerheid wees — maar Criq 
beschikte over voldoende reser
ves. In de finale was hij de sterk
ste. Hij wist dat en handelde er
naar. In de laatste honderd meter 
sloeg hij verwoestend toe. Bauer 
kon dit niet slikken. Met fiets en 
elleboog dreef hij Criq in de om
heining. Claudy viel en moest 
tevoet over de streep. Het publiek 
was razend. Het koelde zijn 
wraaklust op de nieuwe wereld
kampioen Maurizio Fondriest. De 
gelijkenis met de spurt van een 
kwarteeuw geleden was opval
lend. Er bestond echter één groot 
verschil: toen won de sterkste, de 
snelste; vorige zondag was dat 
anders! 

De tijd van toen 
Ronse vijfentwintig jaar gele

den. Het waren andere tijden. De 
Belgen regeerden de wielerwe-
reld. Voor eigen volk zou Rik Van 

Looy, wiens populariteit vroeger 
en later door niemand werd ge
ëvenaard, voor de derde keer 
wereldkampioen worden. Bleef 
de vraag welke landgenoten er 
naast hem op het podium zouden 
staan... 

Het scenario werd strikt opge
volgd. Tot in de laatste meters. 
Toen gleed de jonge eergierie 
Beheyt voorbij de meester. Ma
jesteitsschennis. Rik II, ook ,,kei
zer" geheten, kon het niet ver
kroppen. De massa bracht geen 
begrip op voor de ambitie van 
een jong opkomend renner. Be
heyt, die over onmiskenbaar veel 
aanleg beschikte, bleef zijn loop
baan lang een ,,getekende". Zel
den had één enkele sportwed
strijd méér emoties losgemaakt. 
Ronse bleef dan ook een begrip 
in de sportwereld. Vandaar het 
begrijpelijk verlangen van de 
stadsbestuurders om in een ver
kiezingsjaar (!) dit zilveren jubi
leum met een nieuw wereldkam
pioenschap te vieren... 

En het moet erkend: het was 
weer raak. We betwijfelen of de 
gedane investeringen (naar het 
heet om en de vijfenzeventig mil
joen!) volledig werden gerekupe-
reerd maar Ronse 1988 zal in de 
legende lang voortleven als Ron
se 1963 en dat zal wel niemand 
vooraf hebben gedroomd... 

Het werk van Eddy 
Bestaat er in de wielrennerij 

geen belangrijker wedstrijd dan 
de Ronde van Frankrijk dan staat 
het al evenzeer buiten twijfel dat 
in geen ééndagskoers meer en 
groter belangen op het spel staan 
dan in het wereldkampioen
schap. Eén wereldtitel is syno
niem van een geslaagde carrière. 
Van Knecht, Muller en Ottenbros 
weet men dat zi| eens wereld-

Claudy Criquielion, schaamteloos overhoop gereden. 

kampioen waren. Van Roger De 
Vlaeminck herinnert men zich dat 
hij de regenboogtrui nooit mocht 
aantrekken... 

Nu België dertien jaar na de 
organisatorische miskleun van 
Yvoir eindelijk nog eens mocht 
organiseren, stonden de ver
wachtingen hoog gespannen. 
Eddy Merckx had, net als in de 
voorbije twee jaar, al zijn latijn (en 
gezag) in de voorbereiding van 
onze ploeg gestoken. Bij gebrek 
aan superkampioenen zou een
heid dan maar macht moeten 
maken. Merckx' berekeningen 
klopten. De Belgen reden een 
behoorlijke wedstrijd. In de lange 
aanloop durfden ze wel eens pas
sen bij een of andere onschuldige 

Deze week 
in Knack Magazine 

Volksmoord in Boeroendi 
In Boeroendi sloeg de spanning tassende Hutu's en Tutsi's weer 

om in massamoord. Ondertussen tracht het andere voormalig 
Belgische mandaatgebied Rwanda een stroom van duizenden 

Boeroendese vluchtelingen op te vangen. Een Knack-redakteur 
is ter plekke en brengt verslag uit. 

Jack The Ripper 

Honderd jaar geleden beging Jack 
The Ripper de eerste van vijf moor
den die Londen terrorizeerden. 
Maar wie ontmaskerde de moorde
naar? Het enigma, deze week in 
Knack. 

Elia Kazan 

Eén van Amerika's grootste ak-
teurs-regisseurs schreef een onthul
lende autobiografie. „Elia Kazan: 
A life" is nu al een historisch werk 
uit de filmwereld. Knack daarover, 
deze week. 

Eyskens en de CVP 

De CVP kiest straks een nieuwe 
voorzitter. Bij die gelegenheid 
schreef Mark Eyskens een tekst over 
zijn partij en haar toekomst. Knack 
publiceert het dokument, deze 
week. 

Hasselt '88 

In de reeks radiografieën van 
Vlaamse steden, voor de verkiezin
gen van oktober, is Hasselt aan de 
beurt. Hoe Willy Claes daar ver
moedelijk burgemeester zal worden, 
deze week in Knack. 

— al bleek dit slechts achteraf — 
ontsnapping maar in de finale 
streden onze kanshebbers onaf
gebroken op het voorplan. En dat 
was geen geringe verdienste. 
Ongewild werd daarmee ook be
wezen dat prestaties altijd een 
gevolg zijn van toewijding, wils
kracht en gedrevenheid. Wat in 
Ronse kon moet elders ook kun
nen. Planckaert maakte op zijn 
Kluisberg iedereen duidelijk dat 
1988 zijn gezegend jaar is en 
Criq onderstreepte dat hij, al is hij 
dan een dagje ouder geworden, 
op belangrijke momenten nog 
echt bij de internationale top kan 
behoren. 

Schuld en boete? 
Want voor ons bestond er geen 

twijfel: Criq zou zeker gewonnen 
hebben. De onschuldige Fon
driest mocht achteraf beweren 
dat er in die laaste vijftig meter 
nog ,,van alles" had kunnen ge
beuren, het verschil was gemaakt 
toen Bauer zijn emoties niet meer 
kon beheersen. 

Blijft de vraag hoe de UCI op 
het vergrijp zal reageren. Dat de 
Kanadees werd gedeklasseerd 
zou er nog aan ontbroken heb
ben. De fout was overduidelijk, 
onmiskenbaar. Maar daarmee is 
niet alles gezegd. Hoe kan het 
verlies berekend worden dat Cri
quielion heeft geleden? Mense
lijk, sportief en kommercieel. Met 
twee wereldtitels zou de kracht
patser uit Twee Akres een plaats 
hebben veroverd onder de aller
grootsten uit de wielergeschiede-
nis. Financieel zou hij dit (gemis
te) sukses nog jarenlang hebben 
kunnen verzilveren. 

Hoe zal men hem vergoeden? 
En wie? Claudy zegt zondag
avond als dat zijn advokaat hem 
had aangeraden zicht to de bur

gerlijke rechtbank te wenden om
dat de opzettelijkheid van de fout 
als bewezen mocht worden be
schouwd. Bovendien was (of is) 
Bauer een recidivist. Met Jef Lie-
ckens had hij eerder al een gelijk
aardige toer uitgehaald. Het moet 
dus in de man zijn temperament 
liggen. Echt, we willen niet graag 
in de schoenen van de rechters 
van het UCI staan. We geloven 
met dat zij zich op een voorgaan
de zullen kunnen beroepen. Zij 
moeten een nieuw en ,.eigen
tijds" oordeel vellen. We zijn 
nieuwsgierig. Dat zijn we ook 
naar de verdere ontwikkelinen 
van Maurizio Fondriest. Deze jon
ge Italiaan wordt in eigen land al 
aangezien als een nieuwe cam-
pionissimo. Hij is inderdaad een 
grote belofte. Misschien schenkt 
dit onverhoopte sukses hem vleu
gels en volgt in 1989 de grote 
doorbraak. Fondries staat in 
ieder geval al verder dan onze 
Edwig Van Hooydonck die in 
Ronse maar weinig liet zien. De 
man in kwestie zegde trouwens 
dat hij zich ,,overbeschermd" 
voelt, dat men misschien te voor
zichtig met zijn talent omspringt. 
Is hij in de omgekeerde wereld 
terechtgekomen? 

Zilver zonder glans 
Die vraag zal ook Stan Tourné 

zich hebben gesteld. Een paar 
dagen nadat hij op de pistekam-
pioenschappen zilver bij de stay
ers had behaald, vernam hij via 
de televisie dat hij bij het doping-
onderzoek positief was bevon
den. Vanzelfsprekend verklaarde 
Tourné van niets te weten. We 
hadden niet anders verwacht. 
Waarom zou Stan de uitzonde
ring zijn die de regel bevestigt? 
Maar het blijft wel ergerlijk en 
verwerpelijk dat een renner soort
gelijke berichten via de media 
moet vernemen. Is het dan zo 
moeilijk menselijke procedures 
op te stellen? Wat ons in heel 
deze zaak bijzonder trof was de 
reaktie van de sponsor. De man 
was voor niemand mild. Noch 
voor de media, noch voor de 
wielerbond, noch voor de ren
ner... Precies op de dag dat hij 
een paar honderd zakenrelaties 
naar Ronse had uitgenodigd 
moest hij zo'n affront slikken. Hij 
stelde het resultaat van hel on
derzoek evenwel niet in vraag. Hij 
wees er wel op dat hij mee in
stond (of betaalde) voor de leef
baarheid van de wielersport en 
dat enig wederzijds respekt toch 
wel zou mogen bestaan. We kon
den de mensen van Sigma begrij
pen en we betwijfelen of de dege
lijke prestatie van Jantje Nevens 
enige invloed zal hebben uitgeoe
fend op hun aangetast humeur. 
Er moeten inderdaad nieuwe 
evenwichten worden gezocht en 
gevonden. De wielrennerij is dui
delijk nog met aan het einde van 
de rit. Ook onze wielerbond niet. 
Al zal die internationaal mis
schien opnieuw beginnen mee
tellen. Want er wordt gemakkelijk 
vergeten dat ook onze bondsbe
stuurders al jarenlan met meer 
ernstig worden genomen binnen 
de Internationale wielerunie. 
Gent en Ronse kunnen mis
schien het herstel hebben inge
luid. In dat geval zullen de WK 
1988 mg tevergeefs bij ons zijn 
georganiseerd. De verhoopte 
sportieve bekroning bleef uit op 
een moment dat ze ons niet meer 
scheen te kunnen ontsnappen. 
Juist m die onvoorspelbaarheid, 
in dat spanningsveld tussen logi-
ka en dramatiek, schuilt de aan
trekkelijkheid en de levensvat
baarheid van de sport. 

Flandrien 
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Hel vu-PartIjbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 

maandag 29 augustus j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

13 

IJzerbedevaart 

Het partijbestuur van de Volksunie 
wenst de organisatoren en verant
woordelijken van de 61ste IJzerbede
vaart van harte geluk met de jongste 
editie. Het zegt aan het IJzerbede-
vaartkomitee ten volle zijn steun toe, 
om zoals tijdens de eerste fase strikt 
te waken over de kalender van de 
tweede en de derde fase van de 
staatshervormin. Voor de VU is het 
duidelijk dat vóór de Europese verkie
zingen de kroon op het werk van de 
staatshervorming moet worden ge
plaatst. 

Tijdens het najaar dienen het finan
cieringsstelsel voor de Gemeen
schappen en Gewesten en het statuut 
voor Brussel-hoofdstad in wetgeven
de teksten omgezet. Het voorjaar van 
1989 moet dan aan de sluitstukken 
worden besteed: de afschaffing van 
het dubbelmandaat, de hervorming 
van de senaat en inzonderheid de 
overdracht van de residuaire be
voegdheid. 

Het stipt opvolgen van deze kalen
der alsook het korrekt vertalen van 
het regeerakkoord in wetteksten, zal 
een dagdagelijks gevecht worden. In 
dit opzicht deelt het Partijbestuur ten 
volle de mening van het IJzerbede-
vaartkomitee, dat nauwgezet moet 
gelet op het heftige verzet van mini
malisten en neo-unitaristen. 

De VU rekent in de toekomst dan 
ook ten volle op de steun van alle 
Vlaamse verenigingen en in het bij
zonder van het IJzerbedevaartkomi-
tee om — tegen alle verzet in — de 
geplande staatshervorming die een 
onomkeerbare belangrijke stap in het 
federaliseringsproces betekent, tot 
een goed einde te brengen. 

Kernafval 
Met verbazing nam de VU kennis 

van het nucleair afvalplan. Vooral de 
onzindelijke wijze waarop dit kenbaar 
werd, tart elke verbeelding. Het kan 
toch niet dat tijdens het parlementair 
reces een dergelijke belangrijke pro
blematiek als het ware als een vol
dongen feit wordt beslecht. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
4 MORTSEL: Zondagmatinee-luis-
tercafé in bovenzaal Mare Liebrecht-
centrum. Jan Peeters (ex-Fifa-refe-
ree). Om 10u.30. Org.: Lucas-Kring 
Mortsel. 
6 KALMTHOUT: Wandeling langs 
het Jet Jorssen-pad in Heide-Kalmt-
hout. Vertrek om 14u. aan Heide
station. Org.: FVV-Kalmthout. 
10 STABROEK: Jaarlijkse Barbe
cue. Op Ponderose te Berendrecht 
om 17u. Deelnameprijzen: 350 fr., 
kinderen 150 fr. Inschrijven tot 8/9 bij 
Peter Van Ael (664.41.95). 
16 EDEGEM: Tentoonstelling van 
kunstbreiwerken door Liske Vinken-
Corstjens uit Edegem. In Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128 (457.38.67). Van 
19tot22u.,op17sept. van 14tot20u. 
en op 18 sept. van 14 tot 20u. Inkom 
gratis. Mogelijkheid tot aankoop van 
kunstbreiwerken. 
16 TONGERLO-WESTERLO: 
Voordracht door Erwin Truyens over 
Wies Moens. Om 20u.30 in ,,Kapelle-
keshoef" te Tongerlo. Org. SMF-
Kempen/Limburg. 
21 KALMTHOUT: Wandeling langs 
Willy Vandersteen-pad. Vertrek om 
14u. stipt hoek Kapellensteenweg en 
Beauvoislaan (Kapelleke). Willy Van-
dersteen wandelt mee als gids. Org.: 
FVV-Kalmthout. 

VOS zeventig jaar 

Viering met 
Baliet van 
Vlaanderen 

Naar aanleiding van het zeventigja
rig bestaan van VOS Nationaal wer
den een tweetal grootse vieringen op 
stapel gezet. Eén ervan zal doorgaan 
op vrijdag 16 september aanstaande 
om 20U.30 in deSingel, Desguinlei te 
Antwerpen. 

Wij hebben namelijk de eerste 
voorstelling na de premiere van het 
stuk Capriccio een aantal balletten 
van Balanchine, Christe, Tudor en 
Kylian door het Ballet van Vlaanderen 
kunnen vastleggen. 

Kaarten in voorverkoop aan 350 fr. 
kunnen besteld worden bij: Herman 
Verhulst, Kerkhofstraat 25 te Zwijn-
drecht (252.80.27); Wim Verhulst, 
Dorpstraat 62 te Burcht (252.89.40) 
en Robert De Cleen, J.B. Tassyns-
straat 46 te Zwijndrecht (252.61.20). 

Ontmoetingsavond te iVlortsei 
Volksunie-Mortsel organiseert op 

zaterdag 10 september e.k. te 20 uur 
in het Mark Liebrechtcentrum te Mort
sel een Ontmoetingsavond. 

De klemtoon zal gelegd worden op 
een ,,aangepast Brabbelonie-
woordjesspel waaraan gekende me
dewerkers hun deelname hebben 
toegezegd. 

In het raders-panel zullen alvast 
Jaak Gabriels, Herman Candries, Jo
ris Roets, Erwin Brentjens plaats ne
men. 

De muzikale opluistering gebeurt 
door de volksmuziekgroep Den Dries 
uit Deurne. 

Kaarten kunnen besteld worden te
gen 100 fr. per persoon (02/ 
449.34.41). 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
is van oordeel dat het nucleaire afval-
dossier zo snel mogelijk en in alle 
openheid aan het Parlement dient 
voorgelegd. Overigens dient snel een 
einde gesteld aan de geheimdoenerij 
rond het gehele dossier van de kern
energie. De aktie van de burgemees
ters — toevallig (?) in Vlaanderen alle 
drie van VU-huize — wordt door de 
VU ten volle gesteund. 

„Amusement"? 

Tot slot wisselde het partijbestuur 
van gedachten over de dramatische 
ongevallen tijdens de vliegmeetings 
te Kleine Brogel en inzonderheid in 
Duitsland. Deze tragische incidenten 
doen vragen rijzen over de aanvaard
baarheid van dergelijk spektakel. Vol
gens het Partijbestuur van de Volks
unie is dit soort,,amusement" totaal 
zinloos. Bovendien zijn de risiko's 
zowel voor de deelnemers als inzon
derheid voor het publiek dermate 
groot dat er definitief paal en perk 
dient gesteld. 

De VU wenst trouwens een ernsti
ge bezinning in het Parlement, niet 
enkel over vliegmeeting maar ook 
over andere vormen van spektakel 
zoals in de autosport waarvoor men 
op het vlak van de fysiek en de 
veiligheid al te veel over heeft. 

Tentoonstelling 
te Edegem 

Uitnodiging tot kijken en/of kopen 
op de mooie tentoonstelling van 
Kunstbreiwerken. Steken van vroeger 
en van deze tijd op naalden gezet 
door mevrouw Liske Vinken-Corst-
jens uit Edegem. 

In de Drie Eiken, Drie Eikenstraat 
128 te Edegem (457.38.67). 

Vrijdagavond: 16 september 1988 
van 19 tot 22u., zaterdagnamiddag 17 
september van 14 tot 20 u., en zon
dagnamiddag 18 september van 14 
tot 20u. Inkom gratis. 

LinilBURG 
SEPTEMBER 

3 PEER: Jaarlijkse barbecue van 
VU-afdeling Peer. Vanaf 19u. op de 
terreinen van FC Breughel (Kauliller-
weg te Grotebrogel). Gastspreker: 
Willy Kuijpers, Europarlementslid. 
3 TESSENDERLO: 10 jaar FVV en 
5 Jaar tekenatelier. Van 18 tot 20u. In 
Het Molenhuis, Molenhuis 2. Met re
ceptie, het Stadier Kwartet en ten
toonstelling der werken. 
3 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: 
Reuze-braadfestijn in het ontmoe
tingscentrum Den Hulst, Hulst 16 te 
Testelt. Info-stands over milieu, ver
keer, derde leeftijd worden verzorgd. 
Kaarten aan 250 fr. p.p. Org.: VU-
Scherpenheuvel-Zichem. 

Voor 
Randgemeenten 
en Voerstreek 

Een miljoen... 
Het Komitee der Randgemeenten 

en het Vlaams Overlegkomitee Voer
streek ontvingen tot op heden met de 
steun van Marnixring (250.000 fr.) en 
IJzerbedevaartkomitee (50.000 fr.) 
van honderden sympatisanten uit 
heel Vlaanderen bijna een miljoen 
voor hun steunfonds voor de Vlaamse 
eenheids- of kartellijsten in de Vlaam
se randgemeenten en Voeren. 

Steun voor deze bedreigde ge
meenten blijft welkom op rekening 
436-6237001-57 van Verkiezings
fonds Randgemeenten en Voeren, 
1950 Kraainem. 

IMDl VORMINGSCENTRUM 

LODEWIJKDOSFEL... 

Brochure voor nieuwe kandidaten 

„De eerste stap" 
In tal van gemeenten bevindt de lijstvorming voor de gemeente

raadsverkiezingen zich in een ultieme fase, de programma's 
worden bekend gemaakt, kampagnes opgestart. 

Naast een aantal vaste waarden zullen uiteraard heel wat nieuwe 
gezichten op de VU-lijsten voorkomen. Mensen die ,,ja " hebben 
gezegd wanneer men hen vroeg de verkiezingsstrijd mee aan te 
gaan. 

Sommigen onder hen zullen wel
licht op één of andere manier al wat 
kennis en ervaring hebben opgedaan 
over wat er zoal komt kijken bij ge
meenteraadsverkiezingen en bij het 
beleid in een gemeente. 

Neofieten 
Anderen hebben zich naar aanlei

ding van hun kandidatuurstelling wat 
gaan verdiepen in de literatuur die 
vandaag rond dit thema op de markt 
wordt gegooid. Voor een belangrijke 
groep nieuwe kandidaten is hun deel
name echter een grote stap in het 
onbekende. De begeleiding van deze 
,,neofieten" is dan ook een belangrijk 
element om de voorbereiding van de 
nakende stembusslag efficiënt te 
doen verlopen. Een element echter 
dat maar al te vaak verwaarloosd 
wordt. 

Vragen die bij velen rijzen zijn o.m. 
Ben ik verkiesbaar? Hoe gebeurt pre
cies de zetelverdeling? Wat doet een 
gemeente eigenlijk? Hoe kan ik pro
paganda voeren? 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel wil de belangrijke groep nieu
welingen met op hun honger laten 
zitten. 

Daarom verschijnt eerstdaags een 
brochure samengesteld door stafme
dewerker Koen Van Caimere met als 
titel ,,De eerste stap, brochure voor 
nieuwe kandidaten". 

Deze brochure wil geen uitgebreid 
theoretisch boekwerk zijn waarin al 
de aspekten van gemeenteraadsver
kiezingen en van het gemeentelijk 
beleid uitvoering in uitgerafeld wor
den. Daarvoor bestaat er degelijke en 
gespecialiseerde lektuur. 

Onverenigbaar 
Op een bevattelijke en eenvoudige 

wijze worden echter een aantal be
langrijke begrippen uiteengezet. Een 
eerste hoofdstuk geeft een beknopt 
overzicht van de gemeente als poli
tiek werkveld: wat zijn de taken en 
bevoegdheden van een gemeente, 
hoe zien de politieke strukturen eruit, 
de gemeentelijke autonomie enz... 

In een tweede deel wordt ingegaan 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
zelf: Wie kan kiezen, hoe zit dat met 
volmachten, wat zijn geldige stem
men, wie kan kandidaat zijn, hoe 
verlopen de telvernchtingen en de 
zetelverdeling, wanneer is er sprake 
van ,,onverenigbaarheid"... 

Een laatste hoofdstuk tracht een 
blik te werpen op de persoonlijke 
kampagne. Naast het overlopen van 
de verschillende stappen die gezet 
moeten worden bevat het vademe
cum een aantal praktische tips en 
wenken. 

— De eerste stap. Koen Van Caime
re. Uitg. Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent. 60 fr. + verzendingskosten. 

Kursus „Monoloog neen — dialoog ja" 

Een gesprek 
voer je nooit alleen 

Verkiezingen staan andermaal voor 
de deur. Er zijn in oktober a.s. ge
meenteraadsverkiezingen, in juni vol
gend jaar Europese verkiezingen en 
god-weet-wanneer parlementsverkie
zingen. Verkiezingen betekenen uit
gaven: affiches, pamfletten, adver
tenties, gadgets enz. slorpen reuze
bedragen op. Het is dan ook een heus 
werk te becijferen hoe een kampanje
budget best verdeeld kan worden. 

Nochtans is de mond-aan-mond-
reklame een van de meest doeltref
fende en tevens goedkoopste propa-
ganda-middelen. Iedereen kan spre
ken, maar tot een echt gesprek ko
men met iemand anders is niet altijd 
eenvoudig, zeker wanneer het over 
politiek gaat. In een overtuigingsge-
sprek IS het aan het woord laten van 
de andere en het aandachtig naar 
hem luisteren minstens even belang

rijk als het zelf naar voor brengen van 
argumenten. 

Het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel biedt VU-afdelingen en -arron
dissementen de kursus gesprek
stechnieken ,,Monoloog neen — dia
loog ja" aan. De kursus wordt gege
ven door de reklame-adviseur en 
neemt 2 30 uur m beslag. In een kort 
tijdsbestek worden de metoden en 
technieken uiteengezet die nodig zijn 
om tot een overtuigingsgesprek te 
komen. Hierbij wordt op een levendi
ge manier te werk gegaan. De deel
nemers zijn aktief bij de kursus be
trokken. 

Voor verdere informatie kan men 
kontakt opnemen met VCLD-mede-
werker Pascal Van Looy, Vormings
centrum Lodewijks Dosfel vzw, 
Bennesteeg 4, 9000 Gent (tel. 091/ 
25.75.27). 
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VU-kandidatten Groot Ninove 

„Opgeruimd en eerlijk" 
De volledige lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 

oktober a.s. stromen de redaktielokalen binnen. We stellen U 
vandaag o.a. de kandidatenlijst van Groot Ninove voor, getrokken 
door onze nationale penningmeester Willy De Saeger. 

1 Willy De Saeger, bediende, 
Denderwindeke 

2 Urbain Daumene, leraar, Meer-
beke 

3 Renaat Raes, Aannemer bouw
werken. Voorde 

4 Andre Scheerlinck, bediende, 
Ninove 

5 Luk Vekemans, technisch inge
nieur, Aspelare 

6 Roger De Vos, gepensioneer
de, Appelterre 

7 Diane Herremans, bode zieken
fonds, Ninove 

8 Fritz Van Ongeval, gepensio
neerde, Pollare 

9 Willem De Block, loodgieter, 
Nederhasselt 

10 Johan De Smet, handelsverte
genwoordiger. Outer 

11 André De Gelas, monteur, Ne
derhasselt 

12 Germaine Van Der Straeten, 
huisvrouw, DendenNindeke 

13 Marcel De Dobbeleer, ambte
naar, Meerbeke 

14 Edmond De Mulder, bediende, 
Aspelare 

15 Denise Van Hoorde, huisvrouw, 
Ninove 

16 Gilbert Lobyn, metser, Meerbe
ke 

17 Martha Taeleman, huisvrouw, 
Nederhasselt 

18 Dame! Van Wijnendaele, meu
belmaker, Nederhasselt 

19 Eddy De Saeger, schrijnwerker, 
Denderwindeke 

20 Luk Caudron, handelsvertegen
woordiger, Meerbeke 

21 Mia Van De Perre, gepensio
neerd, Meerbeke 

22 Bettina De Decker, huisvrouw, 
Ninove 

23 Chnstma Van Der Biest, huis
vrouw, Appelterre 

24 Robert Nyst, gepensioneerd mi
litair, Ninove 

25 Julienne Ooghe, huisvrouw, 
Meerbeke 

26 Jeanne Stevens, huishoudster. 
Outer 

27 Edmond Straetmans, gepensio
neerd, Meerbeke 

28 Willy De Beek, chauffeur, Ap
pelterre 

29 Jef Cassimons, junst ambte
naar, Denderwindeke 

30 Andre Baro, gepensioneerd, Ni
nove 

31 Georgette De Kegel, zelfstandi
ge. Outer 

Volleybaltomool te Gentbragge 
Zoals ieder jaar houdt VUJO-Gent-
brugge-Ledeberg ook dit jaar een vol-
leybaltornooi met aansluitend een 
barbecue 
Dit jaar gaat dit tornooi door op zater
dag 24 september in het MPI, St 
Gregorius te Gentbrugge 
Dit jaar kunnen 16 kernen met een 
ploeg deelnemen 

Het startsein wordt om 13u 30 gege
ven Dus van alle ploegen wordt met 
aandrang gevraagd om tijdig aanwe
zig te zijn, zo heeft iedereen de tijd 
om zich om te kleden en kunnen we 
alles nog eens doornemen 
Hier volgen de eerste praktisch tips 
— De pleinen waarop we spelen zijn 
overdekt, er zijn kleedkamers met 
douchegelegenheid 
Daar er binnen gespeeld wordt zijn 
sportschoenen met witte zolen ver
plicht i 
— Er wordt gespeeld in intervallen, 
dus geen volledige wedstrijd 
— Mocht het op een gelijkstand uit
draaien, dan zijn de geskoorde pun
ten doorslaggevend 
Zoals eerder vermeld, mag slechts 
éen ploeg per kern deelnemen, om de 
andere kernen ook een kans te ge
ven En, goed nieuws dit jaar zal er 
wederom een ploeg mandatarissen 

hun sportieve steun betuigen 
Voor ploegen buiten Gent, die nog 
aan de barbecue zouden deelnemen, 
en die, in plaats van (te) laat naar huis 
te gaan, willen blijven slapen, wordt 
er voor slaapgelegenheid gezorgd 

(gelieve dit tijdig te laten weten) 
Geef schriftelijk antwoord vóór 30 
augustus indien je een ploeg in het 
strijdveld werpt aan, Luc Verstraeten, 
F Ferrerlaan 26 te 9000 Gent (091/ 
27 13 95) 

15 iaar VU Gent-Brugsepoort 
De Volksunie-afdeling Gent-Brug-

sepoort bestaat 15 jaari Een reden 
om feest te vieren op zaterdag 17 
september 1988i 

Onder de dmamische leiding van 
de voorzitter Karel Rigo, heeft het 
bestuur drie weken voor de gemeen
teraadsverkiezingen, een passend 
programma uitgewerkt 

Om 13u30 samenkomst van alle 
VU-kandidaten voor de komende ver
kiezingen te Gent, op het Emilius 
Segersplein (omgeving St Jan Bap
tist-kerk op de Brugsepoort) 

14u Optocht met de VU-kandida-
ten samen met de harmonie ,,Recht 
door Zee" uit Bilzen en propaganda-
wagens VU-leden en simpatisanten 
worden gevraagd de optocht te verge
zellen te voet of met eigen wagen 

19u groot avondfeest,, 15 jaar VU 
Gent-Brugsepoort" in Centrum Rei-
naert, Reinaertstraat 26, Gent, met 
gratis aperitief aangeboden door de 
afdeling 

19u 30 Barbecue m Centrum Rei-
naert (ruime parking op binnenplaats) 
in aanwezigheid van Jaak Gabnels, 
algemeen VU-voorzitter Muziek, 
zang en dans met Willy Bart (gratis 
inkom) Kaarten voor de barbecue te 
bekomen bij de bestuursleden, 300 fr 
(4 soorten barbecue-vlees, groen
ten dessert inbegrepen) 150 fr 
kinderen (2 soorten barbecue-vlees, 
groenden dessert inbegrepen) 

Telefonisch Karel Rigo (091/ 
26 53 46), Noella De Smet (091/ 
26 93 70) en Jaak Taghon (091/ 
26 41 91) 

Gemeenteraadsverkiezingen 1988 

Voiksunieiijst te Diest 
Voor de verkiezingen van 9 oktober a.s. pakt de Volksunie van 

Diest uit met een sterke lijst. Een opvallend aantal vrouwen 
vervoegen deze lijst. Bij het samenstellen van de lijst werden alle 
geleden van de bevolking aangezocht. Dit resulteerde in een 
krachtige lijst waarmee de Diestse VU met vastberadenheid de 
stembusslag tegemoet kan gaan. 

1 Renaat Rijnders, onderwijzer, 
Diest 

2 Frans Seurs, advokaat, Diest 
3 Willy Claes, leraar. Schaffen 
4 Agnes Celis, huisvrouw, Molen-

stede 
5 Greet Sels, bediende, Diest 
6 Karel Vandevorst, leraar, Diest 
7 Jos Arien, arbeider, Deurne 

8 Josephine Swinnen, onderwij
zeres, Molenstede 

9 Eduard Peremans, aannemer, 
Schaffen 

10 Staf Schellens gepensioneer
de, Webbekom 

11 Lutgard D'Hondt, zelfstandige, 
Kaggevinne 

12 Raymond Van Gompel, bedien
de, Molenstede 

Georges Degeest is niet meer 
(°1923 Glabbeek—Zuurbemde — 

t 1988 Edegem) 

Niet 20 onverwacht, maar toch 
Zijn stalende ogen verrieden met dat 
zijn lichaam zo moe was Jos, want 
zo heette hij voor velen, had immers 
zoveel meegemaakt Zijn dierbaar 
Hageland had hem zo onverbiddellijk 
,,uitgestoten" De Degeest'en, de 
Merckx'en en Broos'en hielden het 
Vlaams-nationalisme in dit moeilijk 
gewest, voor de oorlog, hoog Alleen 
ondergingen ze tot-en-met de repres
sie in al haar materiele en morele 
gevolgen — tot het ongelooflijke toe 
Met verbeten wilskracht zette Jos 
door Hij trok om den brode ventend 
. iet zijn groentekar de straat op Ze 
zou zijn erf nooit meer verlaten Ook 
met toen hij — in de loop van zijn 

geslaagd bedrijfsleven — zich een 
,,nieuw huis" in Edegem bouwde 
,,Zijn kar" prijkt er m de voortuin 
simbool van ontij en doorzettingsver
mogen In de groentekonservensek-
tor werd Jos Degeest een ,,grote 
meneer", zeker na zijn overname van 
Marie Thumas Hij verloor echter 
noch zijn oorsprong, noch zijn een
voud Beminnelijk — ronduit, zacht — 
ironisch, doortastend groeide iedere 
ontmoeting met hem Nooit was hij 
karig, noch met woorden, noch met 
zijn middelen Op hem kon je in 
moeilijke ogenblikken rekenen Voor 
zijn personeel betekende hij ronduit 
een vaderlijke figuur Zijn familie was 
hem nabij Wij blijven hem groots m 
ons hart dragen 

Willy Kuijpers, 
Europarlementslid 

13 Jef Verheyen, fabneksarbeider, 
Molenstede 

14 Marie-Paule Somers-Moons, 
huisvrouw, Deurne 

15 Hilde Coremans, kinderarts, 
Molenstede 

16 Louisa Verpoorten, huisvrouw, 
Molenstede 

17 Guido Bellen, leraar, Diest 
18 Roger Coomans, autovoerder, 

Deurne 
19 Julien Lauwereins, gepensio

neerde, Diest 
20 Dirk Lambrechts, leraar, Diest 
21 René Brants, gepensioneerde, 

Diest 
22 Christiane Laureyn, onthaalbe-

diende, Diest 
23 Rik Rondou, magazijnier, Kag

gevinne 
24 Guy Vicca, leraar. Schaffen 
25 Paul Cresens, leraar, Schaffen 
26 Jet Vandeweyer-Verheyden, 

bediende, Molenstede 
27 Herman Brems, onderwijzer. 

Schaffen 

„Een etentje 
met..." 
Volksunie Heverlee, Kessel-Lo 
Leuven Wijgmaal en Wilsele 
nodigen uit 
Zondag 11 september 1988 

Een etentje met " 
Restaurantdag 
doorlopend van 11 u 30 tot 20u 
in Bleydenberg Wilsele 
Volw 300 fr/Kind 150 fr 

Info en inschrijvingen Gerda 
Raskin, Bergstraat 48, Kessel-
Lo, tel. 016/25 68 59 (prive) of 
02/219.49.30 (werk) 

OOST'VLAANDEREN 
SEPTEMBER 
3 LEBBEKE: Mosselfestijn in feest
tent 't Zonneke, Brusselsesteenweg 
310 Van 17 tot 22u Ook op 4 sept 
van 11 tot 15u Kostprijs 250 fr 
Kaarten te verkrijgen bij bestuur VU-
Lebbeke 
4 ZOTTEGEIW: 18de september-
feesten in het domein van Breivelde 
(Grotenberge) Om 15u clown-goo
chelaar Paul Kenens, 16u koncert 
door KH Vrije Kunstkring o I v Ann 
Bert, 18u 2de optreden van Paul 
Kenens Daarna pianist Francois Glo-
rieux en zijn orkest Tot besluit tover-
achtig watervuurwerk, muzikaal be
geleid Inkom 100 f r , -12j gratis 
Org VVV-Zottegem 
10 SINT-AMANDSBERG: Derde 
Vlaamse Kermis Vanaf 16u volks-
spelen, barbecue, terrascafe en ani
matie Terrein ,,Hof Van Herlegem" 
(jeugdhhuis Rivendeel) Herlegem-
straat 13 (zijstraat Dendermondse 
stwg) Gratis toegang Vooraf inschrij
ven met noodzakelijk Org VU en 
VUJO-Sint-Amandsberg 

10 GENT-ST-PIETERS: 6de Var
kensfestijn Akkerlos 3 te Vurste van 
17 tot 22u Kaarten 450 fr verkrijg
baar op tel 091/84 21 61 Org VU-
Gent-St -Pieters 
11 IIWPE: Vriendenknng Snel-Pede 
Kameraden- en familiedag van oud 
Z B -kameraden Herdenkingsmis om 
11u in de kerk van Impe Daarna 
eetmaal in zaal Edelweiss, Steen
straat te Lede Inschrijven Marcel 
Baeyens, Anderenbroek 60 te Den-
derhoufem 

11 GONTRODE: Volksunie-Braad-
spitfeest in hel Hoeveke, Potaarde-
straat 12 Gontrode, vanaf 12 uur 
Animatie door kleinkunstgroep 
Volw 350fr,-12j 150fr Inschrijven 
kan op tel 52 30 23/52 13 35/ 
30 17 50 Org VU-Melle 

17 GENT-BRUGSEPOORT: 15 jaar 
VU-Gent-Brugsepoort In Centrum 
Reinaert, Reinaertstraat 26, Gent 
Gratis aperitief om 19u Vanaf 19u 30 
barbecue in aanwezigheid van Jaak 
Gabnels Muziek, zang en dans met 
Willy Bart (inkom gratis) in aanwezig
heid van VU-kandidaten gemeente
raadsverkiezingen Kaarten barbe
cue op nr 091/26 4191 Volw 300 
f r , -12j 150 fr 

24 DENDERMONDE Feest VU-
kandidaten gemeenteraadsverkiezin
gen In zaal Scaldis, St Ursmarus-
straat te Baasrode om 21 u Trekking 
tombola tijdens feest 

24 WETTEREN: Verkiezingsshow 
met de Strangers Presentatie Walter 
Capiau In de loods Boomkwekerij 
Van Kerckhove, Oordegemse steen

weg te Wetteren Aanvang 20u In
kom 50 fr Elk weekeinde vanaf Wet
teren kermis gelegenheidscafe het 
open (t)huis (voorheen Deforum), met 
uitz van 17/9,18/9 en 24/9 Org VU-
Wetteren 

VUJO-Genl 
gordel! 

Op zondag 4 september gaat onze 
kern naar Brussel om er de Vlaamse 
aanwezigheid en het Vlaams karakter 
voor de ,,Gordel" te beklemtonen 

Inlichtingen Enk Crommelynck, 
Leiekaai 287 te 9000 Gent (091/ 
26 87 59) 

Proficiat te Gent 
Wim Van Renterghem, Dirk Van 

den Broecke en Bart De Moor, stu
denten Geneeskunde aan de Rijks
universiteit Gent, behaalden tijdens 
de eerste zittijd 1988 het diploma van 
Doctor in de Genees-, Heel- en Ver
loskunde met de Grootste Onder
scheiding 

Hartelijk proficiat aan de laureaten 
en hun resp Vlaams-nationale fami
lies dr Ene Van Renterghem (Merel-
beke), dr Jef Van den Broecke (St -
Denijs-Westrem) en Jan De Moor 
(Gentbrugge) 

VU-
Nieuwericericen 
viert feest 

Sedert 25 jaar teisters onze afdelin 
het belgisch establisment Daar klin
ken we opi 

Op zaterdag 3 september vanaf 
20u heet VU-Nieuwerkerken Jaak 
Gabnels, algemeen voorzitter, Andre 
Geens, minister voor Ontwikkelings
samenwerking, Jan Caudron, volks
vertegenwoordiger en het kruim van 
onze plaatselijke politici, welkom 

ZIJ rekent erop dat u deze fijne en 
uitzonderlijke avond met wil missen 
In het licht van de nakende gemeen
teraadsverkiezingen stelt ze alle VU-
kandidaten persoonlijk aan u voor in 
het plaatselijk voetballokaal. School
straat te Nieuwerkerken 

We iierdenicen Louiza iVieulemans 
Even voor de 61ste IJzerbedevaart 

(waar haar broer — toondichter Ar
thur Meulemans, °1884 t l966 —her
haaldelijk de gevierde koor- en zan-
gleider was) overleed te Aarschot 
Louiza Meulemans, 93 jaar oud Sa
men met haar echtgenoot, Emiel 
Huysmans, behoorde zij tot die gene
ratie van het Vlaams-nationalisme in 
Aarschot, die onvervangbaar was In 
de vrouwenbeweging nam ze meer 
dan gewoon haar verantwoordelijk
heid op De repressie was ook voor 
hen Na hun naoorlogse balling

schap, o m in Zwitserland, keerden 
ZIJ terug en volgde een bittere hechte
nis Nochtans bleef hun ideaal onge
broken ZIJ hadden de moed om op
nieuw naar Aarschot — de Meule-
mansstadi — terug te keren In de 
VVVG was ZIJ een vaste waarde Die 
trouwen vnendenknng vierde Louiza 
en Emiel feestelijk met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum Aan Emiel en de 
kinderen betuigen we ten volle ons 
medeleven 

Willy Kuijpers, 
Europarlementslid. 

BRABAI\IT 
SEPTEMBER 

2 BRUSSEL: Jaarlijks Mosselfeest 
in De Viking, Arduinkaai (naast de 
KVS) 1000 Brussel Ook op 3 en 4 
september Vanaf 12 u 
3 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Mos
selfeesten in feestzaal Palmhof, 
Schoolstraat Ook op 4 september 
Telkens vanaf 11u 30 Org VU-Ka-
pelle-op-den-Bos 
3 VORST: Verkiezingsmeeting van 
VU-Vorst in Trefcentrum van Vorst 
Bondgenotenstraat 54, om 20u Ie
dereen welkom Sprekers Vic An-
ciaux en Herman Thuriaux (lijsttrek
ker) Ruime parkeergelegenheid 
Trams 19 of 52 Bus 50 
3 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OP-
PEM: Vlaamsnationaal restaurant 
van17tot22u en op 4 september van 
12 tot 19u in zaal Pat, Patronaat
straat te Kraainem Org VU-Kraai-
nem-Wezembeek-Oppem en Vlaam
se Kring Kraainem 
10 VILVOORDE: Tweede Vilvoord-
se Kroegentoch Org van vzw Zak

doek 1 s m Goevolk en jeugdhuis 
Toogenblik Werken mee Zakdoek, 
Squeeze me, Smoketown Strut, De 
Piotto's, Het Brabants Volksorkest, 
Peper en Zout Van17tot22u Gratis 
deelname 
10 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene 
in Parochiezaal (achter de kerk) Van
af 18u Ook op 11 september vanaf 
11u30 
11 LEUVEN: Restaurantdag, door
lopend van 11u30 tot 20u ,,Een 
etentje met " In Bleydenberg, Wil-
sele Volwassenen 300 fr , kinderen 
150 fr Info en inschrijvingen bij Ger
da Raskin, Bergstr 46, Kessel-Lo 
(016/25 68 59 of 02/219 49 30-werk) 
Org VU-Heverlee, Kessel-Lo, Leu
ven, Wijgmaal en Wilsele 
18 AARSCHOT: Van 14 tot 20u in 
de parochiezaal te Langdorp jaarlijks 
pannekoeken- en smoutbollenfestijn 
Inkom gratis Org VU-Aarschot 
24 WEMMEL: Haantjesfeest m zaal 
Nachtegaal vanaf 18u Ook op 25 
september van 12 tot 16u Org VU-
Wemmel 
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WEST-VL. 
SEPTEMBER 

1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u30- De ver
schillende aspekten van sterilisatie 
Org Welzijnszorg W VI 

5 ROESELARE: Au Damier, Sta
tionsplein 13 om 21 u Tiltechnieken 
voor verpleegkundigen door dr. F 
Devos Org Welzijnszorg W VI 

7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Een tfie-
rapie volgen om uit de problemen te 
geraken Org Welzijnszorg W.VI. 

8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30 Geneti
sche afwijkingen' hoe ver staat het 
onderzoek Org Welzijnszorg W VI 

8 GISTEL : VWVG start nieuw werk
jaar met eucharistieviering om 11 u. in 
de abdij van Putte. Na H. Mis samen
komst in lokaal „ ' t Wit Paard" . Prijs: 
50 fr. p.p. 

12 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 20u.30: Tiltech-
nieken voor verpleegkundigen door 
dr. F. Devos Org : Welzijnszorg 
W.VI. 

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30' Het ver
dwijnen van buurtwinkels. Org. : Wel
zijnszorg W.VI. 

10 BRUGGE: Avondfeest met kou
de schotel voor slechts 150 fr. in 
Magdalenacentrum, Violierstraat te 
Brugge. Dit om kandidatuur van Jef 
Inghels in komende verkiezingen te 
ondersteunen. Kaarten te bekomen 
bij Jef Inghels, Jerom De Meyer, Roel 
Vander Platse, Bert Lampo en Luc 
Reckelbus. Org : VU-vrienden Jef In
ghels. 

20 MENEN: Ontmoetingscentrum, 
leperstraat 65 om 20u.30: Tiltechnie-
ken voor verpleegkundigen door F. 
Devos. Org. : Welzijnszorg W.VI. 

21 KORTRIJK : Gwijde van Namen
straat 7, om 14U.30: Geïntegreerd 
onderwijs voor mindervalleden. Org. : 
Welzijnszorg W VI 

27 MENEN: Ontmoetingscentrum, 
leperstraat 65 om 19u 30. Ouders en 
de gevoelens van het jonge kind. 
Org. : Welzijnszorg W V I . 

Met 14 nieuwe kandidaten 

vu-lijst te Gistel 
Op een algemene ledenvergade

ring in de feestzaal ,,De Reisduif" te 
Gistel werden nu ook de kandidaten 
voorgesteld die het voor de Volksunie 
zullen opnemen te Gistel 

Voorzitter Rony Anseeuw wees er 
in zijn toespraak op dat van de 21 
voorgesteld kandidaten er maar liefst 
14 zich nooit eerder verkiesbaar heb
ben gesteld 

De eerste plaats wordt ingenomen 
door uittredend burgemeester en pro
vincieraadslid Maurits Zwaenepoel 

Daarna volgen 2 Rony Anseeuw, 
muziekleraar, 39 jaar, afdelingsvoor
zitter en uittredend OCMW-raadslid 
3 Roos Maes-Snauwaert, 42 jaar, 
bediend. 4 Eddy Vanhonsebrouck, 
41 jaar, handelaar en uittredend ge

meenteraadslid 5. Monica Willems-
Devadder, 39 jaar, zelfstandige 6 
Michel Bullynck, 43 jaar, onderwijzer 
7 Magda Henderyckx-Vanhoutte, 48 
jaar, bediende 8 Paul Slambrouck, 
34 jaar, bediende 9 Guido Verhoest, 
47 jaar, bediende 10 Herman Peel, 
54 jaar, molenbouwer 11 Nico Mees, 
38 jaar, leraar 12. Enk Booy, 35 jaar, 
zelfstandige 13 Eddy Barbier, 33 
jaar, bediende 14 Willy Claeys, 57 
jaar, zelfstandige. 15. Noèl Traen, 36 
jaar, zelfstandige 16. Hubert Lateste, 
49 jaar, technikus 17 Freddy Ghee-
raert, 35 jaar, vrachtwagenbestuur
der. 18 Juul Vanhevel, 61 jaar, elek-
trieker RTT 19 Daniel Jonckheere, 
44 jaar, meubelfabrikant. 20 Enk Van 
De Velde, 43 jaar, radar-technikus 
21 Gilbert Beirens, 43 jaar, huisarts. 

O.C.M.W. BRUGGE 
AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, GELDIG VOOR 

DRIE JAAR, VAN KINESIST(E) (M/V) 
BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2. Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar met overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M.W.-dienst 
of in een andere overheidsdienst. 
3 Diploma. Van gegradueerde in de kinesitherapie. 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 

- WEDDESCHAAL: 1.55 (eindwedde 1 77) tegen huidig indexcijfer. 
528.688 - 963.325 (in 27 jaar) 

- INSCHRIJVINGSGELD: 400 fr. storten op P.R. nr. 000-0099581-59 van 
het A.Z. Sint Jan, Ruddershove 10,8000 Brugge, voor 30 september 1988, 
met vermelding „examen kinesist(e)" 

- VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: Volledige vrijstelling van 
het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige 
kandidaten die, op datum van hun kandidaatstelling, tot één van de 
volgende categorieën van personen behoren: werklozen, pas afgestu
deerden, werkzoekenden van wie het enig inkomen het bestaansmini
mum is De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de 
kandidaat. 
- IN TE STUREN uiterlijk tegen 30 september 1988 aan de Personeels
dienst van het O.C.M.W -Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma, eventueel 
eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling 
inschrijvingsgeld 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88) 
Kasteel hoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles incl. 
info op hogervermeld adres. 

ïmmm 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

' 03/888.69.35 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Te l . : 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 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhoue t te 
Marwi tz 
R o d e n s t o c k 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235.64.75 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

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

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

Arr. Brugge rouwt 

In memoriam Henri Verl(eyn 
en Julien Leuridan 

Op 11 oogst II werden twee hoogst 
verdienstelijke VU-leden ten grave 
gedragen Voor de VOS en VU-Asse-
broek was Henri Verkeyn (° 1911) 
nooit een offer te veel Minzaam maar 
des te meer vasthoudend wist Henn 
in familie- en vriendenverband te ijve
ren voor een Vlaams-nationale zaak 
Te Assebroek zal de VU zijn wijze 
raad moeten missen 

Ook veearts Julien Leuridan (° 
1905) was iemand van weinig woor

den maar toen te Zedelgem de VU-
afdelmg gesticht werd, nam hij vlot 
het voorzitterschap op zich en hielp 
als kandidaat op Senaats- en Provin-
cieraadslijst in 1965 de doorbraak te 
forceren 

Aan echtgenote en familieleden 
van Henn en Julien betuigt de VU-
gemeenschap haar medeleven en ge
negenheid 

(vig) 

O.C.M.W. BRUGGE 
AANLEGGEN WERINGSRESERVE, GELDIG VOOR DRIE 
JAAR, VOOR DE FUNKTIE VAN INFORMATICUS (M/V) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W -dienst 
of in een andere overheidsdienst 
3 Diploma. - Burgerlijk ingenieur elektronica met bewezen ervaring 

of kennis in informatica 
ofwel - Burgerlijk ingenieur informatica 
ofwel — Licentiaat informatica. 
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 
- WEDDESCHAAL: 1 91 tegen huidig indexcijfer. 

874 950 - 1 319 924 dn 23 jaar) 

-INSCHRIJVINGSGELD: 400 fr storten op PR nr 000-0099581-59 van 
het A Z. Sint Jan, Ruddershove 10,8000 Brugge, voor 30 september 1988, 
met vermelding „examen informaticus" 

- VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSGELD: Volledige vrijstelling van 
het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige 
kandidaten die, op datum van hun kandidaatstelling, tot één van de 
volgende categorieën van personen behoren werklozen, pas afgestu
deerden, werkzoekenden van wie het enig inkomen het bestaansmini
mum IS De vrijstelling wordt verleend op schriftelijke verklaring van de 
kandidaat 

- IN TE STUREN: uiterlijk tegen 30 september 1988 aan de Personeels
dienst van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diploma, eventueel 
documenten voor het bewijzen van ervaring of kennis in informatica 

Aanbevolen huize 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 tot 19u. 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Maandag g e s l o t e n ' 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel . 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel . 053-21.36.36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

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

DRUKKERIJ VAN LINDEN 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

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

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Womme lgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

1 SEPTEMBER 1968 



• W^i 

Griet Caes, koördinator Centrum voor Volwassenenvorming Haacht: 

„Analfabetisme is in Viaanderen 
nog steeds een probieem" 

HAACHT — Het bestaan van de algemene leer
plicht heeft er niet toe geleid dat alle Vlamingen 
voldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen. Som
migen verlaten de school vroegtijdig, en de verwor
ven kennis ebt snel weg. Het aantal niet meer 
leerplichtigen dat nauwelijks kan lezen of schrijven 
wordt in Vlaanderen op 5% geschat. Maar voor nog 
veel anderen volstaat de schoolse kennis en vaardig
heid zeker niet meer om aktief deel te kunnen nemen 
aan het maatschappelijk leven. 

Een kursist: „Ik heb hier alles geleerd, met in de school. In de school 
heb ik wel letterkes gezien maar ik wist niet wat het was. Ze legden het 
niet uit Zoals wij nu hier leren moesten ze wettelijk maken." 

Griet Caes (rechts op de foto) ,,Bij de mensen die we hier over de 
vloer krijgen liep het vaak op school al helemaal mis. Dat is, in 
tegenstelling tot wat ze meestal zelf denken, met hun schuld, maar de 
oorzaak ligt veelal bij een samenloop van omstandigheden of bij een 
falend schoolsysteem" 

DIT vertelt ons Griet Caes, 
sociaal assistente en 
koórdinator van het Cen

trum voor Volwassenenvorming 
te Haacht. Dit Centrum is mo
menteel één van de best draaien
de van Vlaanderen. 

WIJ: Welke projekten organi
seert het Centrum voor Volwas
senenvorming in Haacht? 

Griet Caes: „Wij richten ver
schillende kursussen in voor 
mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven of andere levens
noodzakelijke vaardigheden Zo 
hebben wij een projekt alfabetise
ring lopen, waar mensen op
nieuw kunnen leren lezen en 
schrijven. Er is op de tweede 
plaats een kursus,,opnieuw gaan 
leren", waar een aantal vaardig
heden geleerd worden en waar 
de mensen ook wegwijs gemaakt 
worden in de wirwar van diensten 
en administraties, waar ze een 
vlotte brief leren schrijven enzo-
meer Een kursus ,,algemene 
vorming" richt zich tot mensen 
die in deze veranderende wereld 
meer informatie willen over de 
media, politiek en sociale proble
men En dan is er tenslotte de 
kursus rekenen, waar met de ba
sisbewerkingen, de lengte- en in-
houdsmaten, procenten enz. ge
werkt wordt in funktie van wat 
men dagelijks nodig heeft." 

Maatschappelijke 
achterstelling 

WIJ: Tot wie richt het Cen
trum zich? 

Griet Caes: ,,Uit N.I.S.-statis
tieken blijkt dat in de Vlaamse 
G'^meenschap ruim 900.000 vol-

I wassenen of 22,3% van de met 
m'ier leerplichtige bevolking al
leen lager onderwijs heeft ge
volgd. 

Het is ook algemeen bekend 
•lat een meerderheid van de 
werklozen een opleidingsniveau 

• heeft dat beneden het lager se-
kundair niveau ligt. Dit geldt nog 
sterker voor langdurige werklo
zen 78% van de mannelijke, en 
67% van de vrouwelijke werklo
zen IS niet verder geraakt dan het 
lager middelbaar onderwijs 

De OCMW's wijzen erop dat 
laaggeschoolde volwassenen va
ker terecht komen in het hulpver
leningscircuit met vragen in de 
brede sfeer van de maatschappe
lijke dienstverlening • vragen rond 
voorzieningen en formulieren, so
ciale wetgeving en administra
tie, . 

Het Centrum voor Sociaal Be
leid tenslotte stelt dat 21% van de 
bevolking bestaansonzeker is. 
Van die bestaansonzekeren volg
de 41% onvolledig lager onder
wijs, 27,3% lager onderwijs en 
20,4% lager technisch of lager 
beroepsonderwijs 

Het IS tot deze groep achterge
stelden dat onze centra zich in de 
eerste plaats proberen te richten 
Deze cijfers tonen immers aan 
dat er een duidelijk verband be
staat tussen analfabetisme, scho
ling en bestaansonzekerheid." 

ne, zonder de kombinatie met de 
techniek van de doorverwijzing, 
echt tastbare resultaten ople
vert. " 

WIJ: De lessen gaan door op 
,,niet-schoolse wijze". Wat 
houdt dat dan in? 

Griet Caes: ,,We proberen de 
lesgroepen beperkt te houden: 
een 6-tal personen voor de lees-
en schrijf groepen, en maksimum 
12 voor de andere kursussen. 
Wanneer een nieuwe gegadigde 

„Doorverwijzers" 
WIJ: Hoe bereikt U dan men

sen die nauwelijks kunnen le
zen of schrijven en sociaal in de 
rand van de maatschappij le
ven? 

Griet Caes: „Wij proberen zo 
veel mogelijk een beroep te doen 
op „doorverwijzers". Het 
OChAW, de huisartsen, politie en 
rijkswacht, het gerecht, pries
ters,... raken makkelijker in kon-
takt met achtergestelden. Wij 
proberen met hen een goede re
latie te onderhouden en vragen 
hen de mensen die ze opsporen 
door te verwijzen naar ons. Ik 
geef wel toe dat we hiermee niet 
volledig de echt harde kern van 
vierde wereldbewoners bereiken. 
Daarvoor moetje echt veel moei
te doen. 

We proberen ook via folders, 
affiches, vrije radio's en de BRT 
wat publiciteit te verkrijgen, maar 
ik betwijfel toch of zo'n kampag-
zich meldt, hebben we eerst en 
vooral bij hem of haar thuis een 
diepgaand gesprek over zijn of 
haar achtergrond en de redenen 
waarom hij of zij een kursus wil 
volgen. Na dit gesprek, dat door
gaans een uur of twee duurt, 
hebben we een beeld van het 
nivo van de kandidaat. We stellen 
hem of haar dan een groep voor 
waarin het hem of haar altijd vrij 
staat om te vertrekken indien het 
met meevalt. 

In de kursussen volgen we 
geen vast programma, maar we 
vertrekken vanuit de werkelijke 
ervaringswereld van de deelne
mers." 

Sociale 
vaardigheden 

„De lessen zijn erop gericht 
om de deelnemers zelfstandiger 
te leren worden, op hun eigen 
tempo vooruitgang te laten ma
ken met thema's die hen echt 
interesseren. Zo hebben wij hier 
in Haacht bvb. een aantal boek
les uitgegeven met getuigenis
sen van mensen die kunnen le
zen noch schrijven. Op basis 
daarvan werken we dan in de 
lees- en schrijf groepen, zodat de 
deelnemers heel levensecht over 
hun eigen probleem, het analfa
betisme, leren denken en praten. 
Op het einde van het jaar is er 
ook geen eksamen. We evalue
ren wel met de kursisten de voor
uitgang die ze in dat jaar gemaakt 
hebben. 

In zo'n lesgroep leren de deel
nemers ook een heleboel andere 
zaken dan die waarvoor ze eigen
lijk gekomen waren. Zo leren ze 
een aantal sociale vaardigheden 
zoals spreken in het openbaar, 
zich niet op hun kop laten zitten, 
met hun persoonlijke problemen 
voor de pinnen durven komen, 
enzomeer. De groepjes worden 
na verloop van tijd hechte vrien
dengroepen. Je merkt als bege
leider ook dat de kursus veel voor 
hen betekent. De meesten zijn 
dan ook zeer gemotiveerd. En 
wanneer er eens eentje wegblijft, 

gaan we direkt op huisbezoek om 
te zien wat er scheef zit." 

WIJ: Komen er ook mensen 
met zware problemen over de 
vloer? 

Griet Caes: „Soms wel, ja. 
Vooral in het milieu van de vierde 
wereld komen er, bij de proble
men die deze mensen al hebben 
door armoede en bestaansonze-
kerheid, dikwijls nog een aantal 
zorgen bovenop. Alkoholisme 
bvb. komt er geregeld voor, en 
mishandeling. Het spreekt voor 
zich dat de kursusgroep echt 
zware problemen met kan verhel
pen. We werken daarvoor samen 
met een maatschappelijk werker 
die deze mensen individueel be
geleidt, eventueel naast hun 
deelname aan één of andere kur
sus. " 

Gratis 
WIJ: De kursussen van het 

Centrum zijn gratis. Hoe houdt 
U de zaak dan gaande? 

Griet Caes: „De lokalen waar 
de lessen in plaatsvinden en het 
Centrum gehuisvest is, zijn ei
gendom van de gemeente. Ook 
de verwarmingskosten worden 
door de gemeente gedragen De 
begeleiders zijn vooral vrijwilli
gers. Dit kan problemen geven 
wanneer deze mensen dan werk 
vinden, en de groep met langer 
kunnen begeleiden. 

Verder krijgen we per deelne
mer een subsidie van het ministe
rie van Kuituur van 2.200 frank 
per jaar, maar alleen voor de 
eerste 2 jaar dat er kursus ge
volgd wordt. De praktijk wijst ech
ter uit dat onze kursisten langer 
dan 2 jaar les willen volgen. Wat 
we dan zullen moeten verzinnen 
weet ik met. Ik hoop dat de be
loofde verbetering van de wette
lijke regeling voor basisedukatie 
en alfabetiseringsprojekten er 
snel komt. Momenteel is alles 
maar voorlopig en eksperimen-
teel geregeld. 

Er bestaat bvb. ook grote nood 
aan schakelprojekten met de 
RVA. Voor de RVA-beroepsoplei-
dingen moet je eerst slagen in 
een ingangseksamen, wat veel 
van onze deelnemers echter met 
lukt. Voor het eksamen voor een 
metsersopleiding bvb. moet je 
een aantal vraagstukjes oplos
sen. Men vergeet echter dat er 
mensen zijn voor wie de techniek 
van de vraagstukken volkomen 
vreemd is. 

(Pdj) 

Aktie basisedukatie voor volwas
senen 

Visverkopersstraat 13 
1000 Brussel 
Tel. 15.57.86 (zonder kengetal) 

AIENSEN 
1 SEPTEMBER 1988 


