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computertijdperk 
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In dit tijdperk van voortschrijdende automatisering hoef je niet over bedrading te struikelen! 
Bij gesofistikeerde apparatuur passen gesofistikeerde bureaus en werktafels. BULO ontwikkelde daar
om de "Elgo"-serie waarin know how, kwaliteit en voortreffelijk design met elkaar verweven zijn. 

Technische kenmerken : verzonken en afgesloten kabelgoten met ge
scheiden kanalen voor alle soorten bedrading (telefonie sterkstroom, 
dataverbmdmgen) vanuit alle richtingen (vloer plafond, wand) en met 
voldoende ruimte voor opberging van stopkontakten en dgl Aanbouw 
IS mogelijk bij middel van schakelbladen in een hoek van 90 of 135 
graden 

Afmetingen : hoogte 72 cm en diepte 92,8 cm 
Lengtes 178,8 cm 180,6 cm 141,4 cm , 92,8 cm 
De zijpanelen zijn 60 cm diep BULd 
Onze toonzalen te Mechelen (de grootste in de Benelux) zijn open van 
8 30 u tot 17 30 u Ook op zaterdag 
Onze toonzalen te Brussel (Montoyerstraat 10) zijn eveneens open van 
8 30 u tot 17 30 u Vrijdag tot 16 u en op zaterdag gesloten 

Industriezone Noord II 
2800 Mechelen 

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 



EERST DIT 

SCHOUDER AAN SCHOUDER 

A
UGUSTUS IS binnen de Vlaamse gemeenschap een 
politiek bewogen maand geworden De anders zo kom-
kommerachterige tweede vakantiemaand werd op z'n 
kop gezet door de ontslagbrief van ere-senator Maurits 
Coppieters De pers heeft om verschillende redenen op 
dit gegeven ingespeeld 

De staatshervorming loopt nu reeds een goed jaar, 
binnen deze penode werd veel — wellicht te veel ineens 
— omgevormd en kregen vertrouwde verhoudingen een 
nieuw uitzicht Het is nog wennen Veel vragen stellen 
zich Gaat het allemaal wel de gewenste richting u i t ' 

Werd met te veel ineens op het spel gezef Zullen de franstaligen dit 
keer trouw blijven aan de gesloten akkoorden' 

Afwachten is het ook naar wat de nieuwe voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee zondag te Diksmuide zal weten te vertellen De toespraak 
op de bedevaart is steeds een leidraad geweest voor een Vlaamse 
politiek 

Bovendien moet de Volksunie eind september een nieuwe bestuur-
stop verkiezen, meer dan voor een oppositiepartij wordt uitgekeken naar 
een dergelijk gebeuren 

Wellicht moet in deze afwachtende kontekst de brief van Maurits 
Coppieters gelezen en begrepen worden Wie het schrijven uitpluist zal 
het met tal van zaken roerend eens zijn en kan 
zich nog steeds scharen achter de gekoester
de verwachtingen 

De fout die steller ons inziens beging is dat 
een diskussie middels perslekken gevoerd 
zelden heilzaam is en haast nooit het gestelde 
doel bereikt Te veel ongenode betweters men
gen zich met andere bedoelingen in het debat 
zodat de zin er van volledig verloren gaat 

Was de diskussie tot midden deze week in 
de pers vrij fatsoenlijk gevoerd dan moet het 
ons van het hart dat onze kollega's van het 
weekblad Knack het deze week biezonder 
bont hebben gemaakt In een soep van waar
heden, halve waarheden en verdachtmakin
gen wordt een lekker stuk opgediend een 
persorgaan onwaardig 

Uit ervaring weten wij dat de Volksunie een open partij is die beschikt 
over een wijdvertakt net van inspraakorganen van de kleinste plaatselij
ke afdeling waar elk van de 50 000 leden zijn/haar zeg kan doen Voor 
wie het hoger wil zijn er raden bij de vleet Dat deze doorstroming met 
altijd perfekt is kan best en is doorgaans te wijten aan menselijke 
mankementen Niets en niemand is perfekt, maar wie binnen de VU 
echt wil deelnemen aan het debat kan dat steeds Daar staan traditie en 
statuten borg voor Het is dan ook vreemd dat de diskussie zich langs de 
persorganen heeft ontwikkeld 

Dit weekblad wil geen verstoppertje spelen en publiceert dan ook de 
integrale brieven van de heren Coppieters en Gabriels Het is goed dat 
de lezers een zicht hebben op de gehanteerde argumenten 

Velen van onze aanhangers hebben moeite met de openheid waar
mee binnen onze partij de binnenskamerse was uitgehangen wordt, van 
buitenuit spreekt men daar soms lovend dan weer verrast over Laten wij 
deze openheid als een waardevolle verworvenheid koesteren echter 
met misbuiken om mensen en dingen schade toe te brengen 

Eenzelfde openheid is er steeds geweest bij de verkiezingen van een 
nieuwe partijtop Helemaal anders dan het bij de traditionele partijen 
zaak IS, kunnen de VU- partij raadsleden steeds uit meerdere kandidaten 

kiezen, na voor en tegen te hebben afgewogen Laat het zo blijven 
Ook m het vooruitzicht van 23 september a s is het nuttig dat zich 

meerdere kandidaten voor de open funkties aanbieden zodat kiezen 
nog echt kiezen is en geen geprogrammeerd spelletje 

Eens de stemmen geteld is het nodig dat schouder aan schouder, ook 
en vooral in de moeilijkste dagen, wordt samengewerkt het oog gericht 
op het uiteindelijke doel de definitieve omvorming van deze staat, een 
rechtvaardige samenleving, vrede en een betere wereld voor iedereen 

De partij inkasseert thans zware klappen, haar van binnen- en van 
buitenuit toegebracht Sommige konden misschien vermeden worden 
door overleg, anderen waren onvermijdelijk verbonden aan het risiko 
van regenngsdeelname De zuurste klappen komen van vuisten die 
brute schadeberokkening op het oog hebben En daar is weinig kruid 
tegen gewassen 

Nuttiger en moediger dan in diskussie te treden met al degenen die 
ons deze dagen aanpakken is het om de gestelde doelen van de 
staatshervorming zo korrekt mogelijk af te handelen en op de eisen 

Wellicht zal deze hervoming met de laatste zijn er is nog zo veel te 
verwezenlijken, te verfijnen, te verbeteren Het zal echter wel de 
verdienste van de Volksunie zijn de eerste stappen daartoe te hebben 
geforceerd De partij zal er mee moeten leren leven dat vooral de 
onvolmaaktheden van deze hervorming haar zullen worden aangewre

ven Een volledig gefederalizeerd België is 
echter met meer af te remmen wanneer nu de 
derde faze kan venwezenlijkt worden 

Na deze stap komt de tijd van onze staats
vorming in al zijn aspekten En, laten wij ons 
geen illusies maken, er is nog veel werk aan de 
winkel Het nieuwe Vlaanderen zal er met 
vanzelf komen Jarenlang werden wij gesust 
met de slogan dat wat wij zelf doen ook beter 
doen Deze gemakkelijke uitspraak is veel 
wind gebleken Nog deze week hebben wij 
moeten ervaren dat de Vlaamse Maatschappij 
voor Waterzuivering met bij machte is om haar 
werk naar behoren te doen 

Komen wij dan toch nog even terug op de 
noodzakelijke voorhchtingskampagne omtrent 

de staatshervorming Het verheugt ons dat de kommentator van De 
Standaard dezelfde mening is toegedaan 

Daarom ook vinden wij het tema van de IJzerbedevaart van zondag zo 
gelukkig gekozen Vlaanderen Een oud verhaal, een nieuw begin 

Het IS dan ook te verwachten dat voorzitter Lionel Vandenberghe 
gebruikmakend van dit tema de stapstenen zal uitzetten voor dit nieuw 
begin 

Op de vlakte van de IJzer waar het epos van onze ontvoogding werd 
geschreven moet dat gebeuren Diksmuide is, zoals mevrouw Paul 
Daels het deze week zo treffend uitdrukte, een van de weinige plaatsen 
in Vlaanderen waar over partij- en filosofische grenzen heen nog sereen 
nagedacht kan worden over de toekomst van Vlaanderen Diksmuide is 
als memoriaal van de Vlaamse gemeenschap inderdaad de meest 
geschikte plaats Wat zwetsers als de SP'er Laridon ook 
mogen uitkramen 

Augustus 1989 zal om tal van redenen nog lang in de hennnenng 
blijven, met altijd even prettig maar in de wetenschap dat uit elke 
moerlemeie een nieuw en fris begin moet groeien, zet dit Vlaams-
nationaal weekblad haar schouders mee onder dit nieuw begin 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

8
Via de media is een disl<ussie 
losgebarsten over een brief 
van Maurits Coppieters. Naast 
deze brief brengt WIJ het ant

woord van voorzitter Gabriels en het 
partijbestuur. 

^ ƒ ^ De 62ste IJzerbedevaart 
I J staat voor de deur. BRT-
I ^ ^ presentator en ex-VNOS-

medewerker Mark De Mes-
maeker verleent zijn medewerking 
aan de Vlaamse bijeenkomst en licht 
het tema toe. 

Omslagfoto Studio Dann 

^ ƒ% Op de boekenmarkt ver-
1 i ' \ schijnt heelwat dat een 
I ^J schets probeert te geven 

van de aanzwellende 
Vlaamse autonomie. Ook Nederland 
is hierin geïnteresseerd. 

^ ^ ^ Jean-Marie De Roovere, 
I W l Qökluisterd aan een rol-
I ^ J stoel, start een 537 km-lan-

ge tocht ,, Dwars door 
Vlaanderen". Hiermee wil hij ieder
een sensibilizeren voor de problema
tiek van de rolstoelgebruiker. 

f^ f^ Onze rubriek Mengelwerk 
M 3 vertelt deze week over de 

^ ^ 1^ wondere wereld van de 
zonnebloem, naar het 

schijnt een rekenkundig wonder 
waarmee zelfs het Guiness Book of 
Records gemoeid is. 

/ \ ü ^^ ' ' ^ '9^ lezers wagen zich 
M Ê\ aan een lezersbrief. KUL-

^ ^ " Y medewerker Wim Van der 
Biesen stelt dat lezersbrie-

ven niet representatief zijn voor het 
lezerspubliek. 

J ^ ƒ% De eerste zondag van sep-
Ë Y\ tember wordt er opnieuw 

• • ^ / gegordeld rond de hoofd
stad. Dit jaar op de tonen 

van een liedje van Clouseau. 

f\ t \ '"̂  ̂ ^ gekommercializeerde 
^ \ \ SPO"̂  9^3* l̂ et steeds maar 

^ J ^ J sneller maar ook om meer 
geld. Voetbal is een bedrijf 

geworden en ook in de atletiek wordt 
voor het grote geld gesport. 
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DOORDEWEEKS 

WOELIG ONDERWIJS 
Ook nu weer slaagt onderwijsminister Coens 

erin het schooljaar alles behalve sereen te 
laten starten Het basisonderwijs dat al zo 
karig bedeeld is, moet nog maar eens inleve
ren De broodnodige omkadering wordt nog 
meer beknot Zo verdwijnen de kinderverzorg
sters uit de kleuterscholen. In de plaats dat 
meerdere scholen zouden in aanmerking ko
men voor het inschakelen van kinderverzorg
sters verdwijnen deze nu volledig m de kleuter
scholen. Ook de administratieve hulp voor de 
direkties m het basisonderwijs wordt beperkt 

De eventuele plannen voor een andere reaf-
fectatieregelmg zorgen al evenmin voor de 
nodige rust Wat betekent nog een vaste 
benoeming in het onderwijs als iemand die 
lesuren verliest dan ook nog financieel moet 
inleveren En wat dan gedacht van het voorstel 
om de uurroosters van de leerkrachten te 
versoepelen In teorie brengt dat mee dat 
iemand die meer uren wil presteren ook meer 
gaat verdienen De keerzijde zal echter zijn dat 
heel wat ambten verloren gaan Of de vakbon
den dit gaan pikken blijft dan maar de vraag 

Coens IS misschien ook overtuigd dat een 
financiële herwaardering noodzakelijk is. Die 
willen realizeren op de nek van andere leer
krachten kan met In het najaar moet een groot 
onderwijsdebat gestart worden Voorlopig ziet 
niemand een duidelijke uitweg daar het vooral 
om fnanciele eisen gaat en op dat vlak is er 
weinig ruimte Ondertussen moet het school
jaar van start gaan en dat zal allerminst m de 
nodige rust gebeuren 

NIET - KOMMUNIST 
Polen zorgt voor een unicum in de Oostblok

landen Het land krijgt als eerste een niet-
kommunist als premier Het kommunistisch 
bewind m Polen heeft de jongste jaren geen 
oplossing kunnen brengen voor de steeds 
verslechterende ekonomische toestand van 
het land In die situatie heeft de vakbond 
Solidariteit een voedingsbodem gevonden De 
vakbondsorganizatie is nu zo ver geraakt dat 
ZIJ zal deelnemen aan het bewind en zelfs de 
eerste minister mag leveren Toch mag nog 
kommunistische tegenwind verwacht worden 

Hiermee zijn echter de Poolse problemen 
nog verre van opgelost Het land kijkt aan 
tegen een enorme buitenlandse schuld en is 
zo goed als bankroet De bevolking draagt 
sympatie voor Solidariteit maar wil m de eerste 
plaats brood op tafel De kommunistische 
partij zelf is met geneigd haar jarenlang mono
polie van macht zomaar af te staan De nieuwe 
premier Mazowickie wacht nog moeilijke da
gen 

Toch zijn er hoopgevende tekenen dat in 
Oost-Europa de dooi is ingetreden. In Honga-

De dooi is nog niet in alle Oostbloklanden doorgedrongen. Ondanks aandrin
gen van Polen, Hongarije en in minder mate de Sovjetunie om het bewind in Praag 
te bewegen tot hervormingen, maakt de Tsjechoslovaakse leiding geenaanstal-
ten tot hervormingen. Integendeel, er wordt de jongste weken een felle kampag-
ne gevoerd tegen de oppositiegroepen. In Praag werd door politiemannen 
hardhandig opgetreden tegen manifestanten. Deze kwamen op straat om de 
21ste verjaardag te herdenken van het onderdrukken van de „Praagse lente" 
door troepen van het Warschaupakt. (foto Reuter) 

rije waait een frissere wind Een letterlijk „IJze
ren Gordijn" met prikkeldraad wordt aan de 
grens met Oostenrijk verwijderd Heel wat 
Oostduitsers hebben via Hongarije reeds een 
weg naar het westen gevonden Of de DDR-
bonzen een even grote verdraagzaamheid aan 
de dag leggen is met zeker. 

Het demokratizenngsproces, gestart in Mos
kou door partijleider Gorbatsjov, deint stilaan 
uit Het lukken van het nieuwe Poolse beleid 
kan verstrekkende gevolgen hebben voor de 
verdere demokratizermg in Oost-Europa 

WATERBELEID 
De VU wil dat er dringend een Vlaamse 

konferentie over het waterbeleid wordt georga-
nizeerd De mooie zomer wordt gekenmerkt 
door eén schaduwzijde- het totale failliet van 
het waterzuiveringsbeleid. Nooit voorheen wa

ren er zoveel ontstellende berichten over ver
vuiling en ziekte van onze zee, rivieren en 
waterlopen 

Drie jaar geleden reeds zette de partij een 
grootscheepse aktie op onder het motto ,,Zui
ver Water" Dit leidde tot heel wat interessante 
VU-imtiatieven in de gemeenten en de Vlaam
se Raad Verder waren er akties tegen de 
fosfaatpoeders In Brussel haalde gewezen 
staatssekretaris Valkeniers de waterzuive-
nngsprojekten uit het slop. 

De VU wil in de Vlaamse konferentie verte
genwoordigers betrekken van de Vlaamse re
gering, de gemeenten, de betrokken over
heidsdiensten, de universiteiten en onder
zoekscentra 

Op korte termijn moeten de werkzaamheden 
aanleiding geven tot een zinvol investerings
plan en daarna het volledig zuiveren van onze 
rivieren en waters 
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DOORDEWEEKS 

De bootramp op de Theems vult het Britse rampenlijstje aan. Een plezierjacht 
werd overvaren door een baggerboot, met de trieste balans van tientallen doden. 
Reddingsschepen en vaartuigen van de rivierpolitie zoeken op de plek van de 
aanvaring naar slachtoffers. (foto ap) 

RAMPENLAND 
Groot-Britannie vreest stilaan het rampen-

land van West-Europa te worden Zondagoch
tend beukte een baggerboot m op een plezier
jacht op de Theems Het plezierjacht met meer 
dan honderd jongeren aan boord v\/erd daarna 
overvaren door de logge tanker Trieste ba
lans een zestigtal doden 

De ramp op de Theems is de achtste binnen 
dertig maanden waarmee de Britten gekon-
fronteerd worden Zo was er de ramp met de 
Herald in Zeebrugge een brand in het Londen-
se metrostation, een treinongeval, twee vlieg
tuigrampen, een eksplosie op een boorplat-
form en een voetbalramp in Sheffield 

Deze voorvallen beginnen stilaan vragen op 
te roepen naar de verantwoordelijkheden Een 
Londens wetenschapper verklaart dat een een 
ongeval nooit te maken heeft met een gebrek 
aan geluk Volgens hem heeft het steeds te 
maken met met mensen die bepaalde regels 
aan hun laars lappen of gewoon met in staat 
zijn om de regels te volgen 

De Bntse minister van Transport beval on
middellijk een onderzoek Het kwam zelfs tot 
aanhoudingen van de kapitein en stuurman 
van de baggerboot Na verhoor werden ze in 
vrijheid gesteld 

Deze gebeurtenis heeft met alleen in Enge
land maar ook m andere landen vragen opge
roepen over de veiligheid bij de pleziervaart 

STAATSHERVORMING 
Vlaanderen heeft een groot stuk autonomie 

verworven Hoever die zelfstandigheid draagt 
IS voor de man in de straat en zelfs voor politiek 
geïnteresseerden verre van duidelijk Ook 
blijkt nu dat de Vlamingen zich onvoldoende 
bewust zijn wat de staatshervorming betekent 

Zeker is dat de summiere voorlichtingskam 
pagne vanwege de overheid, als die er al is, 
heel wat tekort schiet Hier is misschien een 
taak weggelegd voor de Vlaamse Verenigin
gen ZIJ kunnen een inslaande maar ook kriti 
sche voorlichtmgskampagne opzetten die 
meer diepgang toont en m een historisch 
perspektief kadert 

Die informatie kan het belang doen inzien 
van de derde faze van de staatshervorming 
Onverschilligheid van de Vlamingen tegenover 
de hervorming is immers een slechte zaak Zij 
geeft het politiek milieu een mogelijk alibi om 
die derde faze voor zich uit te schuiven En dat 
moet zeker vermeden worden 

NAAR ZAIRE 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Andre Geens heeft een oplossing gevonden 

voor de ontwikkelingshelpers die werkzaam 
zijn in het Zaïrese ondera/ijs De meesten 
zullen na de vakantie kunnen terugkeren 

De minister is op werkbezoek in Zaïre Het 
betreft een eerste bezoek van een regeringslid 
sinds er een einde kwam aan het diplomatiek 
konflikt tussen beide landen 

Eind juni werd het kontrakt van 177 ontwik
kelingshelpers opgezegd omdat de projekten 
afliepen Zaïre had immers zes maand vooraf 
de samenwerkingsakkoorden met ons land 
opgezegd Het waren vooral leerkrachten die 
een ontslagbrief kregen 

Voor die leerkrachten is er nu een oplossing 
uit de bus gekomen De meesten kunnen 
opnieuw naar Zaïre Het aantal kooperanten in 
het algemeen en technisch onderwijs wordt 
beperkt tot 161 wat een kwart minder is dan 
vorig schooljaar De vermindering wordt echter 
opgevangen daar er minder kandidaten zijn 
Voor het universitair onderwijs blijft het aantal 
kooperanten hetzelfde als vong akademiejaar 

Voor de opgezegde ontwikkelingshelpers 

werkzaam m o m de landbouw en de gezond-
heidssektor is er nog geen akkoord 

VERKEERSVRIJ 
Gemeenschapsminister Johan Sauwens wil 

wat gaan doen aan de verkeersdrukte in onze 
binnensteden Openbare Werken en Verkeer 
start nog dit jaar, in samenwerking met het 
stadsbestuur en de openbare vervoermaat
schappij een proefprojekt in Hasselt 

Bedoeling is het autoverkeer zoveel moge
lijk uit de binnenstad van Hasselt te weren en 
het openbaar vervoer te bevorderen Aan de 
rand van de stad zouden een of twee grote 
parkings aangelegd worden In de begroting is 
hiervoor reeds 15 miljoen voorzien 

Tijdens de Hasseltse Virga-Jesse-feesten 
werden reeds 15000 mensen met het open
baar vervoer naar het stadscentrum gebracht 
Bewijs dat er duidelijk nieuwe kansen zitten m 
de aanpak 

Er liggen ook reeds studies op tafel om 
naderhand de steden Antwerpen, Gent, Me-
chelen, Brugge en Leuven aan te pakken 
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KORTWEG 

• Uit het jaarverslag 1988 van de dienst 
bevolking stad Antwerpen blliirt dat één op 
tien inwoners vreemdeling is. Tevens zet de 
ontvoliting van de stad zich door evenwel in 
minder snel tempo dan de vorige jaren. 

• Uit een recente studie van het Nationaal 
instituut voor de Statistiel< is gebleken dat 
het aantal c»chtscheidingen in Vlaanderen 
Spektakutair toeneemt. Voor elke drie huwe
lijken staat er één echtscheiding. Paartjes 
die in de boot willen zijn dus gewaarschuwd. 

• Multimiljonair en uitgever Malcolm Forbes 
gaf in het Marokkaanse Tanger een extrava
gante fuH ter gelegenheid van zijn zeventig
ste verjaardag. Hij liet vanuit de VS heel wat 
vooraanstaande gasten aanrukken. De party 
kostte zomaar eventjes drie miljoen dollar. 
Hoeveel Marokkaanse gezinnen had men 
hiermee kunnen gelukkig maken? 
• Caroline is niet meer. I3eze laatste opere
rende zeezender werd het zwijgen opge
legd. Het schip werd geënterd door Neder
landse en Britse speurders. De zendappara
tuur werd in beslag genomen. Ruim 25 jaar 
strooide Caroline muziek In het rond. 
• Autobus- en autocarultbaters zijn gaan 
aankloppen bij het onderwijsministerie. Voor 
het voorbije jaar zijn voor 169 miljoen faktu-
ren voor leerlingenvervoer onbetaald ge
bleven. Reeds enkele ondernemingen gin
gen over de kop. De federatie dreigt ermee 
om op 1 september de schoolbussen in de 
loodsen te houden. Zouden de kinderen hier
om boos zijn? Misschien wil ien ze ook wel 
eens op een andere manier naar school. 
• Loopwonder Said Aouita blijft de rekordta-
bellen aan flarden lopen. Nu weer liep hij een 
nieuwe besttijd op de 3000 m. Hij verbeter
de het elf jaar oude rekord van Henry Bono. 
Said is vrijdag te gast op de Memorial op de 
Heizel. 
• Na de moord op presidentskandidaat Ca-
lan in Columbia heeft de overheid de oorlog 
verklaard aan de drugmaffta. Op enkele 
dagen werden 14000 verdachten gearres
teerd. Zelfs het leger zal ingezet worden om 
de maffia te bestrijden. In het verleden wer
den reeds zestig rechters door deze drug-
maffla vermoord. 
• In Ubanon blijft de gewapende strijd 
voortduren. In Beiroet heeft de leider van de 
krlstelijke milities generaal Aoun Frankrijk 
om een militaire interventie gevraagd. Dit zou 
volgens de tegenstander van de generaaltot 
een zwaar Incident kunnen leiden. Frankrijk 
is bereid een humanitaire interventie uit te 
voeren. Waarom dit met een vliegdekschip 
moet roept wei vragen op. 
• VU-fraktielelder Hugo Coveiiersschreef 
een boeij over de politiediensten in ons land. 
Hij stelt hierin dat ook in onze kontreien 
echte misdaadsindikaten opereren. On
danks een jaarlijkse kost van 50 miljard 
worden heel weinig misdaden opgelost. Het 
boek kreeg de veelzeggende ötei „Securitas 
Belgica-De Rijkswacht is overbodig" en 
wordt uitgegeven bij Uitgeverij Hadewijch in 
Antwerpen. 

WATERZUIVERING 
VUILE BOEL 
• De kommissie Leefmilieu is In volle va
kantie plots samengeroepen. Vanwaar die 
haast? 

Jan Caudron: „In mei '89 is bij toeval de 
inhoud van het Sobemapverslag uitgelekt via 
de pers De kommissievoorzitter heeft dan zo 
vlug mogelijk de kamerkommissie voor leefmi
lieu dringend samengeroepen De buitenge
wone vergadering was nodig omdat anders 
moest gewacht worden tot oktober 

Dit Sobemapverslag over de Vlaamse Maat
schappij voor Waterzuivenng is zo vernieti
gend en bevat zoveel kritiek d^t haast gebo
den IS De kaart van de biologische kwaliteit 
van de waterlopen van 1986 leert ons dat 
Vlaanderen vergeleken met Nederland, Frank
rijk, Engeland en Duitsland de kroon spant met 
75% slechte en vooral zeer slechte waterkwali
teit 

Ik ben ervan overtuigd, nu we drie jaar 
verder zijn, dat de toestand nog verslechterd is 
en dat niettegenstaande de inspanningen die 
gebeurd zijn op het vlak van de waterzuivenng 
Ik denk o a aan de Dender waar het nog nooit 
zo slecht geweest is " 

• Het is gebleken dat de vervuiling verschil
lende oorzaken kent. Is het beleid inzake de 
bestrijding niet teveel versnipperd? Dringt 
een koordinatie zich niet op? 

Frieda Brepoels: „Op dit ogenblik krijgen 
we te kampen met drie soorten vervuilers In 
de eerste plaats zijn dat de mensen zelf die 
zorgen voor huishoudelijk afval Tweede ver
vuiler IS de industrie en de derde boosdoener 
schijnt de landbouw te zijn Voor de landbouw 
betwist men het percentage van vervuiling 
maar het Sobemaprapport spreekt over 20 tot 
30% 

Voor de rioolwaters zijn de gemeenten ver
antwoordelijk WIJ hebben nu bij de bevoegde 
minister aangedrongen om de gemeenten te 
verplichten een algemeen riolenngsplan op te 
stellen Deze verplichting werd reeds opge
legd bij de fusies van gemeenten maar met 
overal opgevolgd. 

Voor de landbouw trekt de minister van 
leefmilieu de cijfers in twijfel Dat heeft uiter
aard te maken met het feit dat hier een 

landbouworganizatie bij betrokken is die hij wil 
sparen 

Eensgezind wordt door alle partijen toege
geven dat de Vlaamse /Maatschappij voor Wa
terzuivenng in gebreke blijft en slecht funktio-
neert Een van de oorzaken is zeker het 
personeelsbeleid dat politiek verziekt is " 

• Welke oplossingen of maatregelen stelt 
de VU voor om tot een degelijk waterbeleid 
te komen? Is er ruimte voor alternatieven? 

Daan Vervaet: „Alternatieven zijn er met 
veel In de stedelijke en randstedelijke gebie
den pleiten wij ook voor de traditionele water
zuivenng In de landelijke gebieden met inbe-
gnp van de landbouwgronden denken wij aan 
de alternatieve waterzuivenng In eerste in
stantie bestaat het alternatief in het aanleggen 
van rietkragen bij beken, sloten en grachten 
Daar, waar de vervuiling groter is,den ken wij 
eraan om rietvelden aan te leggen Het water 
wordt hierdoor primair gezuiverd Het is zeer 
nuttig omdat het om de eerste zuivering gaat 
van oppervlaktewater door de landbouw die 
zelf grote vervuiler is 

Na een kosten- en batenanalyse zou men 
moeten kunnen overstappen op de aanleg van 
een dubbel rioleringssisteem De ene riolering 
vangt het oppervlaktewater op met name het 
regenwater De andere riolering staat in voor 
de opvang van de afvalwaters 

• Blijft dan nog de enorme vervulling van 
de industrie. Wat kan daaraan gebeuren? 

Jan Caudron: ,,De bednjven zouden zelf 
moeten instaan voor het zuiveren van hun 
afvalwaters Vooral de bednjven met een grote 
kapaciteit, vanaf 5000 inwonersekwivalent, 
moeten zelf instaan voor de zuivering 

Op de industrieterreinen zouden de bedrij
ven kunnen samenwerken Het kan met meer 
zoals het nu verloopt Er worden industrieter
reinen aangelegd, bedrijven zorgen voor de 
inplanting maar nergens is er vooraf gedacht 
aan de afvoer of zuivering van de waters De 
uitrusting van die terreinen moet vooraf beter 
op punt gezet worden Ook moet bepaald 
worden welk bedrijf op welk industrieterrein 
mag neergezet worden Bedrijven dienen inge
deeld in kategorieen " 
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BEWOGEN DAGEN 
AANDAG 7 augustus, begin 
van een paar weken waarvan 
alles doet vermoeden dat ze 
politiek, en met alleen politiek, 
windstil zouden zijn De be
grotingen voor volgend jaar 
zitten erop Het VU-partijbe-
stuur — óok in vakantiestem
ming — onderzoekt de Vlaam
se begroting en vindt er goede 
(méér geld voor milieubeleid) 

en minder goede (minder geld voor investerin
gen) punten in Enkel de ondenwijslasten uit 
het verleden zorgen voor enige beroenng 

Heel wat mandatarissen, VU-voorzitter Ga
briels en vice-premier Schiltz inkluis, zijn met 
vakantie Ondervoorzitter Jet Maton en pen
ningmeester Willy De Saeger nemen de partij
leiding waar Ook het partijsekretanaat draait 
— na een druk jaar — op halve kracht De VU-
promotie-aktie aan de IJzerbedevaart wordt in 
mekaar gebokst, anderen bereiden de grote 
dossiers van het najaar voor Uw weekblad 
verhuist tijdelijk naar Zuid-Frankrijk 

Dit IS komkommertijd, altijd welverdiend, 
veel te kort en totaal des mensen Politiek en 
politici draaien op lopende zaken en routine 
Tot donderdagmorgen, 10 augustus 

De avond voordien belandde er een brief op 
hei Barnkadenplein waarvan de inhoud 
„nieuwswaarde" bevatte 

HET ONTSLAG 
Het bewuste schrijven was de ontslagbrief 

van Maunts Coppieters als partijlid In vlam
mende bewoordingen spelde hij het partijbe
stuur en voorzitter Gabriels de les over hun 
beleid, de politieke lijn van de partij, de rege
ringsdeelname, de ,,toegevingen" in de rege
ring Coppieters hakte met de botte bijl op 
zowat iedereen in de partij (zie kader) Enkel 
het ontslag van het partijbestuur en het uit de 
regering stappen zou politiek fatsoenlijk zijn 
Wat er dan verder moet gebeuren heeft weinig 
belang want ,,de VU heeft geen bestaansre
den meer" 

De brief sloeg in, zoveel is duidelijk Coppie
ters was een „eminence grise" van de Volks
unie, een bezieler en begaafd redenaar Dat hij 
nu het VU-schip verlaat wekt verwondering 
Tijdens zijn aktieve loopbaan heeft Coppieters 
steeds geijverd voor een volwaardige deelna
me aan het beleid om mee het federaliserings-
proces in dit land te versnellen en nchting te 
geven Hijzelf was voorzitter van de Vlaamse 
kultuurraad en gebruikte die funktie om de 
Vlaamse identiteit te bevestigen Ook de moti-

Brief van Maurits Coppieters, donderdag 10 augustus '89. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Waarde Bestuursleden, 

Ik weet met de hoeveelste duizendste ik ben die „afhaak", want op 18 juni ji keerden 
tienduizenden kiezers U de rug toe en de partijkaders blijven alleen nog op papier overeind 
Aanleiding tot dit schrijven is o a het onnodig en ongelukkig verdwijnen van prof R Blanpain, de 
enige verruimingskandidaat van wie de kiezers nog wat mochten horen, en ook de opgegraven 
„onderwijsbom" waarvan de kranten berichtten en die de hele begrotingsoperatie voor schut zet 
De aanvaardbaarheid van de financiële regeling van de tweede fase wordt nogmaals op de proef 
gesteld 

Maar de drijfveren om U te schrijven liggen dieper onder uw beleid heeft de VU opgehouden 
een Vlaams-nationale partij te zijn en de verdediger bij uitstek van het Vlaamse volk Met een 
aldus gevoerd en voortgezet beleid heeft de VU geen bestaansredenen meer en daarenboven 
verliest zij haar geloofwaardigheid en haar eer Terwijl U om de week matte zegebulletins 
publiceert en een hoogmoedige toon aanslaat tov de Vlaamse kuituur- en strijdverenigingen, 
beleven wij het dat een ex-krijgsauditeur — de „Alva" van de repressie — in de adelstand wordt 
opgenomen wegens zijn verdiensten als magistraat, terwijl U geen enkel resultaat hebt geboekt 
inzake amnestierende maatregelen, dat een korrupt benoemingsbeleid ook in het nieuwe, 
autonome Vlaanderen welig tiert, dat de „gestelde lichamen" van het derde gewest (i) op een 
potsierlijke en geldverslindende wijze worden geïnstalleerd en georganiseerd, dat U koos voor 
meeregering in Brussel met het FDF (waarvan U kon weten dat deze partij geen enkele van haar 
anti-Vlaamse eisen opgeeft), dat de Voer-klucht stilaan maar zeker verandert in een bittere 
aanklacht, dat de VU doet alsof er geen taalklachten meer zijn, terwijl de Franstalige 
overtredingen en provokaties alom voortduren in vele Brusselse gemeenten, metroloketten, 
OCMW's, enz 

De oude VTB/JVO-rubriek „Zon en schaduw over Vlaanderen" werd zegerijk vervangen door 
het ongewijzigde VU-communique „Zon over het vrije Vlaanderen"< 

Ik zeg vaam/el omdat de VU haar bestaansredenen zelf heeft verloochend of minstens toch op 
het spel zet Zoals vele anderen ben ik met grote venvachtingen tot de VU toegetreden Deze 
verwachtingen waren ruimer dan alleen maar de oplossing van het nationaliteitenprobleem door 
een radikale wijziging van de slechte Belgische staatsstruktuur Het ging om een nieuwe politieke 
kuituur, om sociale rechtvaardigheid, om vrede in federale strukturen, nationaal en internatio
naal, om de strijd tegen de aanslagen op het milieu, om een nieuwe internationale orde waarin de 
Derde Wereld haar passende plaats zou vinden 

En tenvijl U vaststelt dat de jongeren met meer voor de VU stemmen en zich met meer in de 
partijgeledingen engageren kan ik U zeggen — uit mijn ervaring als NCOS-voorzitter — dat 
diezelfde jongeren sterk gemotiveerd zijn om de grote uitdaging aan te durven Zelfs vele 
kinderen van onze mandatarissen en kaderleden hebben zich al lang van U afgekeerd 

Dat de afgang met alleen maar uit te leggen valt door het dociel mee-regeren, blijkt uit de 
geschiedenis van de jongste oppositieperiode de VU-frakties in Kamer, Senaat en Vlaamse 
Raad hadden kleur noch slagkracht en van het Partijbestuur ging geen vemieuwende impuls uit 
En naarmate de verkiezingen naderden bleek heel duidelijk dat de partijtop maar een doel 
nastreefde mee-regermg, ook in eerder vernederende kondities Naar het mij voorkomt paste 
ook de zogeheten ..verruiming" in dat stramien Het ging met om een innerlijke verruimings- en 
vernieuwingsoperatie ten nutte van de partij, maar veeleer om een magneet voor kandidaat
ministers 

De opgelegde karwats om in alle omstandigheden toch maar in de regering te stappen liet dan 
ook spoedig zijn sporen na een ziek partijbestuur, aangevreten door frustraties, jaloersheid en 
een „laissez-faire"-mentaliteit Deze malaise heeft de ganse partij aangetast en bijna uitgekan-
kerd De ziekte van de kop is uitgezaaid in het gehele kader voor zover er nog een kader 
bestaat De VU is op dit ogenblik als partij 6a 7 kamerzetels (waarvan 3 in een provincie) waard, 
ze heeft een volkomen gedesoriënteerd kader en een massa afkerige kiezers 

Daéraan moest de partij dnngend een kongres wijden, en met aan ideologie Het probleem is 
met dat de partij geen ideologie zou hebben, maar wel de vaststelling dat bestuur en frakties deze 
maatschappijvisie met willen of kunnen beleven en politiek konkretiseren ^ 
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Waarbij voor mij de levensgrote vraag njst of en in hoever de VU nog een ongebonden, 
onafhankelijke partij is De onstuitbare drang naar mee-regeren heeft U doen vergeten dat zelfs 
minimum-Vlaamse eisen (geformuleerd reeds in de jaren vijftig) werden weggemoffeld splitsing 
van de provincie Brabant, geen blijvende faciliteiten, geen onredelijke overheveling van Vlaams 
geld En wat nog erger aankomt bij de nationalisten en de Vlaamsgezinden dat U er, omwille 
van (mogen) „mee-regeren", het stilzwijgen aan toe doet in de dagdagelijke vernederende of 
kwetsende gebeurtenissen Terwijl de topmensen van grote regeringspartijen als de SP en zelfs 
de CVP kritische geluiden laten horen (bv inzake Zaïre, sociale onrust en wedde-eisen, Europese 
eenmaking, enz ) spuit uw bestuur alleen maar zegebulletins Nooit voorheen werd in het 
politieke spektakel zulke gelukkige troep gevonden 

U maakt dezelfde kapitale fout als de leiders van het „kollaborerende" VNV machtsdrang en • 
wellust leidt tot een eerder povere machtsuitoefening in vernederende voorwaarden, wat leidt tot 
plat opportunisme, dat prompt moet gekamoefleerd worden achter nobele grootspraak 
grootspraak die achteraf zuur opbreekt als „vreemdspraak" (Gelukkig maar konden uw kiezers 
nog de biezen pakken wat de bedrogen VNV-leden in 1944 met konden) 

Met een greintje zelfrespekt, met respekt voor uw getrouwe leden, en voor de kiezers had U de 
avond van 18 juni ontslag moeten nemen Een knsis in de partij bracht misschien een risiko mee 
voor de regenng, maar de weg had opengelegen voor bezinning, oriëntering en zuivenng 

Van de lijn van de Frontpartij bent U helemaal afgeweken Zij was een revolutionaire, radikale 
partij, met alleen in haar afwijzing van de Belgische unitaire staat, maar ook in haar sociale en 
vooral internationale beginselen U beroept er zich ten oprechte op, want de VU is thans 
venvorden tot een kleinburgerlijke, behoudende centrumpartij, die geen duidelijke maatschappe
lijke keuzes kan (durft) maken, en die, naarmate de federale staatshervorming vordert, geen 
politieke rol meer speelt 

De VU IS met „anders" dan de zogeheten kleurpartijen, zij is in menig opzicht slechter De 
kiezers hebben U terecht afgestraft De inwendige ontbinding is een begrijpelijk proces En om op 
„klienten" te bouwen bent U voorwaar nog te klem 

Ontslag van het partijbestuur — en wellicht ook opstappen uit de regenng(en) — kan het getij 
misschien nog doen keren Voeg daarbij een inventaris van de brokstukken, een korrekte 
metingstaat van de partijstrukturen en een onderzoek naar minder gewenste banden' 

Dit pijnlijke afscheid moge misschien toch nog dit voordeel hebben dat ik stem heb gegeven 
aan de gevoelens en de ontgoochelingen van duizenden Vlaams-nationalisten, die van de partij 
zijn weggegroeid en waarvan er reeds velen uw politieke tegenstanders zijn geworden 

l^et Vlaams-nationale groeten, 

D 
Maurits Coppieters 

Antwoord van Jaak Gabriels aan Maurits Coppieters. 

Geachte Heer Coppieters, 

BIJ mijn terugkeer uit vakantie werd ik pijnlijk getroffen door uw brief en de reakties die deze 
onvermijdelijk moest uitlokken Ik zeg „onvermijdelijk" omdat U lang genoeg in de aktieve politiek 
heeft gestaan om te weten dat een, met een fotocopieerapparaat gevoerde korrespondentie 
inderdaad onvermijdelijk moet belanden op een of andere redaktietafel 

Daar uw brief op deze wijze het karakter heeft gekregen van een open brief, meen ik hem in alle 
openheid te mogen beantwoorden 

Ik neem met spijt kennis van uw ontslag uit de partij Ik betreur oprecht met meer in de 
mogelijkheid te zijn om in dialoog met U te gaan op de door U geuite kritiek ten overstaan van de 
partij en mijzelf De aard van uw schrijven en de onheuse en kwetsende temnen ervan laten geen 
andere keuze dan akte te nemen van uw beslissing 

Ik betreur dit des te meer omdat mets in onze vroegere relaties mij voorbereidde op een 
dergelijk schrijven Ik heb die overtuiging opgedaan tijdens het viertal ontmoetingen die ik de 
longste maanden met U mocht hebben, ontmoetingen tijdens dewelke ik met dank kennis heb 
genomen van een aantal van uw vragen en twijfels, maar waar ik nooit de indruk van een 
fundamentele onenigheid heb opgedaan 

Een van die ontmoetingen was het jongste partijkongres van 4 juni jl, met erkentelijkheid heb 
ik toen kennis genomen van uw vrij geestdriftige waardering van mijn kongrestoespraak, de 
Ideeën en de verwachtingen die ik trachtte te verwoorden 

Een door U aan het weekblad „Knack" in oktober jongstleden toegestaan vraaggesprek had 
mij reeds in die overtuiging gesterkt, dat er tussen U, de Volksunie en haar partijbestuur geen 
fundamentele tegenstellingen waren, en zeker met over de regeringsdeelname — ^ 

vatie van het ontslag doet ongetwijfeld heel 
wat vragen rijzen De Vlaamse „toegevingen", 
de machtsdeelname, het euforisme over de 
staatshervorming 

Niemand had van Coppieters een dergelijke 
radikale houding verwacht Trouwens, met 
zozeer de inhoud van het geschrevene dan wel 
het feit dat een vooraanstaand VU-er afhaakt, 
zou de polemieken rond dit ontslag beheersen 

DE VAKANTIE 
Dat de berichtgeving over het ontslag een 

dergelijke omvang kreeg — nog nooit werd zo 
veel op zo korte tijd over de VU bijeen geschre
ven — IS in de eerste plaats te wijten aan de 
komkommertijd Dit was het geknipte nieuws 
om de krantekolommen te vullen Joernalisten, 
en wie kan het ze kwalijk nemen, zagen 
eindelijk ophefmakend nieuws tussen de be
richten over de Dahlia-feesten en de overvolle 
stranden, en gingen op zoek naar meer Don
derdag brachten radio en TV, en vnjdag alle 
kranten, uitvoerig verslag over de zaak, al dan 
met voorzien van kommentaren 

Uiteraard ging dit ook verder dan gewoon 
partij-krakeel zoals dit in alle politieke families 
wel eens het geval is Denken we maar aan de 
Verhofstadt-Neyts boksmatch en de comme
dia d'el arte rond het CVP-voorzitterschap Het 
rommelde binnen de VU en zou, als gevolg 
daarvan, ook wel eens binnen de regering 
kunnen rommelen Stof dus voor heel wat 
spekulaties 

De vakantieperiode zorgde er evenzeer voor 
dat de belangrijkste geviseerde personen, en 
dan in het bijzonderde VU-voorzitter, onmoge
lijk bereikbaar waren Jaak Gabriels had het 
eerste deel van zijn vakantie in Spanje doorge
bracht, waar hij over telefoon beschikte Zon
dagavond had hij een laatste konakt met de 
thuishaven, en omdat er geen vuiltje aan de 
politieke lucht was kon hij zorgeloos vertrek
ken voor een rondtocht in Andorra en Frank
rijk ,,Senor Gabriesl no es aqui" was het 
antwoord dat we in Spanje te horen kregen 
Geen kranten, geen telefoon, geen radio en 
leven als God m Frankrijk, het zou een ideale 
vakantie kunnen zijn als er ondertussen geen 
fikse polemiek over de VU zou gevoerd worden 
hier ter plaatse 

HET PARTIJBESTUUR 
Gelukkig was met het voltallige partijbestuur 

met vakantie Ondervoorzitter Jef Maton hield 
het hoofd koel In ruggespraak met enkele 
partijbestuursleden deelde hij aan de pers mee 
dat het partijbestuur de ontslagbnef ontvangen 
had en betreurde Niettegenstaande Coppie
ters grote verdiensten heeft werd het spijtig 
bevonden dat hij zijn kritiek met eerder binnen 

O 
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In dit interview wenste U weliswaar dat de Volksunie zich vrijer en beweeglijker zou gedragen, 
maar weerlegde U zelf dat de partij zich te zwak zou opgesteld hebben bij de onderhandelingen 
Ik citeer 

„Dat IS met waar Wat sommigen daarmee bedoelen is, dat er bij de onderhandelingen 
toegevingen moeten gedaan worden aan de Franstaligen Ook als de gevolgen daarvan gering 
zijn, zijn vaak de symbolen gekwetst en dat ligt gevoelig Niemand kan ontkennen dat wij er 
enorm op vooruit zijn gegaan Toen ik voorzitter was van de toenmalige kultuurraad zaten wij 
daar te kletsen over een half procent van de Belgische begroting Nu gaan we naar de veertig 
procent " 

Nu verwijt U mijzelf en het partijbestuur dat wij de avond van 18 juni, na de slechte VU-uitslag 
bij de Europese verkiezingen geen ontslag hebben genomen 

l^ag ik erop wijzen dat wij ons verbonden hebben op de doorvoenng van een echte — zoals U 
zelf in Knack vertelde — en onomkeerbare autonomie voor Vlaanderen (en dat wij het lukken of 
mislukken daarvan zullen laten beoordelen door de Vlaamse kiezers) Inmiddels is ons mandaat 
en onze opdracht er geen op afroep, tenzij de partij-instanties daar op demokratische wijze 
anders over beschikken zoals zij dat reeds op 23 september aanstaande kunnen 

Uw gezag en invloed in de partij waren immers zo groot dat U op ieder ogenblik, op ieder niveau 
uw mening, uw bezwaren en opvattingen kon bekend maken 

Ik betreur ten zeerste dat U van de mogelijkheid met gebruik hebt gemaakt die de statuten en 
de nakende statutaire verkiezingen en hernieuwing van het partijbestuur U boden 

Ik ben vertrouwd met de vele vragen van mensen in en rond de Volksunie in deze periode, waar 
WIJ voor het hogere doel dingen moeten aanvaarden of dingen moeten doen die wij met zouden 
aanvaarden of doen wanneer wij alleen waren of indien wij sterker waren Deze twijfels, 
opmerkingen en kntiek van U te mogen vernemen op een wijze die tussen medestrijders past, zou 
mij toegelaten hebben ze bij te treden waar het hoorde, ze te weerleggen waar dat moest en dat 
alles met behoud van de achting die ik U meende verschuldigd te zijn 

Een passus in uw bnef citeer ik met des te meer instemming omdat zij het bestaansrecht en de 
bestaansreden van de Volksunie ook vastlegt voor de toekomst 

„Onze verwachtingen waren ruimer dan alleen maar de oplossing van het nationaliteitenpro-
bleem door een radikale wijziging van de slechte Belgische staatsstruktuur Het ging om een 
nieuwe politieke kuituur, om sociale rechtvaardigheid, om vrede in federale strukturen, nationaal 
en internationaal, om de strijd tegen de aanslagen op het milieu, om een nieuwe internationale 
orde waann de derde wereld haar passende plaats zou vinden " 

Deze verwachtingen in te lossen lijkt mij nog altijd belangrijk genoeg om daaraan de voorrang 
te geven op mijn persoonlijke gevoelens bij uw afscheid, dat ik ten zeerste betreur 

Ikzelf neem mij voor om met de Volksunie in deze regenng, en op basis van het regeerakkoord, 
het onderste uit de kan te halen om het fedealisme, waarin U en ik geloven en vertrouwen, 
tenvolle gestalte te geven Het is vanuit dit federalisme dat een vrij Vlaanderen kan groeien 

Dit IS de opdracht die het partijbestuur en ik als voorzitter van het partijbestuur gekregen 
hebben van het kongres en de partijraad Samen met alle parlementsleden en alle kaderleden 
wensen wij die opdracht waar te maken Dit is mijn verbintenis ten opzichte van de partij en 
Vlaanderen 

Jaak Gabriels 
Algemeen Voorzitter Volksunie 

(vervolg van biz 9) 

de partij kenbaar maakte Dat aan de rege
ringsdeelname nsiko's verbonden waren wist 
iedereen, ook het partijbestuur zelf Toch 
mocht dit geen beletsel zijn om in ons land een 
onomkeerbaar federalisme te verwezenlijken 
Het partijbestuur beklemtoonde dat voor haar 
het Vlaams belang voorop staat, en dat het 
haar houding m de derde faze van de staats
hervorming zal bepalen op grond van de 

konkrete en onvera/ijlde invulling van deze 
derde faze 

Donderdagavond vergaderde dan het partij
bestuur om de toestand te bespreken Vooral 
de manier waarop Coppieters zijn bevindingen 
kenbaar maakte werd hem met in dank afgeno
men Een dergelijk publiek debat zou de sterk
te van de partij m de regering kunnen onder
mijnen Met het oog op de belangnjke onder

handelingen over de derde faze valt dit uiter
aard te betreuren Binnen het partijbestuur 
werd afgesproken om geen verdere aanleiding 
tot polemiseren te geven Tevens werd beslist 
om geen gesprek met Coppieters aan te kno
pen vooraleer de belangrijkste betrokkenen 
terug aanwezig zouden zijn 

DE ARRONDISSEMENTS-
VOORZIÏÏERS 

Ondertussen kwamen ook de arrondisse
mentsvoorzitters bijeen om de toestand te 
bespreken Door de aanhoudende gissingen 
over de regeringsdeelname, het voorzitter
schap, de derde faze en zelfs de bestaansre
denen van de partij was een klimaat van 
groeiende onzekerheid ontstaan De voorzit
ters wilden hieraan een einde maken In een 
mededeling stelden zij dat de derde faze van 
de staatshervorming gerealiseerd moet wor
den, dit als stap in de richting van een vrij en 
zelfstandig Vlaanderen De rol van de Volks
unie in dit Vlaanderen zien zij duidelijk de 
motor van het demokratisch Vlaams-nationa-
lisme, Ijveren voor een pluralistische sociaal-
rechtvaardige samenleving waarin zelfbe
stuur, godsvrede en ,,nooit meer oorlog" cen
traal staan Tot slot roepen de voorzitters op 
om de bestuursverkiezmgen m eigen rangen 
sereen te laten verlopen 

HET ANTWOORD 
Bleef het uiteraard wachten op de terugkeer 

van voorzitter Gabriels uit het buitenland Ook 
dat werd al het onderwerp van de meest gekke 
veronderstellingen 

Jaak Gabnels, uit vakantie, wilde het volledi
ge verslag van de gebeurtenissen kennen Het 
partijbestuur werd samengeroepen voor over
leg Ondertussen zou Jaak Gabnels zelf zijn 
antwoord voorbereiden 

Vrijdagmorgen keurde het partijbestuur una
niem dit antwoord goed Van het ontslag werd 
akte genomen, zonder op de diskussie in te 
gaan Daarvoor zijn immers de geëigende 
partijorganen de aangewezen plaats Door 
integendeel het publieke debat te voeren 
plaats Maurits Coppieters zichzelf buiten-spel 

Hetgeen met betekent dat de diskussie over 
de inhoudelijke argumentatie met zal worden 
gevoerd Deels kwam dit reeds op de verschil
lende partijbesturen aan bod Deels zal ook m 
de partijraad, en zeker naar aanleiding van de 
voorzittersverkiezingen, hierover gedebat
teerd worden 

Stefan Ector 
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WATER EN VUUR 

WATER VUUR 
— „Het IS met denkbaar dat het toekomstige 

Europa zich onderwerpt aan het handeldrijven-
de gedeelte van de maatschappij Voor zover 
WIJ weten hebben wij onze bevoegdheden 
inzake kulturele aangelegenheden met afge
staan De Belgische grondwet vertrouwt de 
bekrachtiging van verdragen, met betrekking 
tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen, 
aan deze Gemeenschappen toe 

De vluchtige doortocht van een Luxemburgs 
kommissaris mag met voor gevolg hebben dat 
handelsbelangen voorgaan voor kuituur, met 
het vrije goederenverkeer als voorwendsel 

(PS-senator Serge Moureaux in de Con-
seJl de la Communaute Fran9aise op 15 
maart 1989) 

— ,,Taalhoffelijkheid moet de Vlamingen 
met bij wet worden opgelegd Geen enkele 
franssprekende die in Vlaanderen met gehol
pen wordt als hij iets nodig heeft Maar als 
Ludo Dienckx 60 jaar is, dan moet hij, bijvoor
beeld, toch nog wel het ,,awoert"-geroep ge
hoord hebben, toen de uitslagen van de Konin
gin Elisabeth-wedstrijd, ook in het Nederlands 
bekend werden gemaakt Misschien is hij nog 
te jong om zich te hennneren dat de gastarbei
ders in Wallonië ,,sales flamins" werden ge
noemd, maar dat in de Vlaamse bedrijven de 
kennis van het Frans een eerste vereiste was 
en de techmscne kennis slechts op de tweede 
plaats kwam, moet hij toch nog geweten heb
ben " 

(Een lezersbrief in Knack — 29 maart 
1989) 

— „Niet alleen bij ons, m de hele wereld kan 
men er de oren met voor stoppen dat geda-
chen en verlangens een volkse, nationale 
richting uit gaan Deze strekking is met tegen 
andere volkeren gericht Met nationalistisch 
chauvinisme heeft zij geen uitstaans Zij is een 
zoektocht naar de eigen identiteit, de eigen 
aard De volkeren keren zich tegen het dogma 
van de eenvormige wereld en eisen het recht 
op, te mogen zijn zoals zij zijn " 

(Werner Kuhnt in „Deutsche Monatshef-
fe", februari 1989) 

— „Volkeren opruimen begint hiermee, dat 
men hen hun geheugen afneemt Men vernie
tigt hun boeken, hun kuituur, hun geschiede
nis Dan schrijft iemand anders voor hen 
boeken, geeft hen een andere kuituur, vindt 
hen een andere geschiedenis uit Daarna be
gint het volk langzaam-aan te vergeten wat het 
IS en wat het was En de wereld rondom hen 
vergeet het nog vlugger" 

(IMilan Huebl, historilcus, tot de Tsjech 
IMilan Kundera in diens boel( „Het boel( van 
lachen en vergeten") 

— „Doel van het Socialisme is met alleen, 
de huidige verdeling van de mensheid in kleine 
Staten en nationalistische afzondenng af te 
schaffen, met alleen de naties dichter bij elkaar 
te brengen, maar ook hen te vermengen" 

(Lenin, Selected Works, vol. 5, p. 270) 

— ,,Hulp en bijstand aan de franstaligen die 
buiten onze Gemeenschap leven zijn met al
leen op de franstaligen van de Brusselse rand 
en van Voeren gericht Wij aanvaarden geen 
lessen van de Vlaamse Gemeenschap De 
Franse Gemeenschap heeft de zending ont
vangen, zich in te laten met de franstaligen, 
daar waar zij zich bevinden Wij hebben mets 
ingebracht tegen de hulp van de Vlaamse 
Gemeenschap aan clubs in de Ardennen " 

(PS-senator Serge IMoureaux op 15 maart 
1989 in de Conseil de la Communaute Fran-
9aise) 

— „De EG heeft dire hoofdsteden, dne 
steden die eerst en vooral franstalig zijn 
Brussel Luxemburg en Straatsburg, alle drie 
gelegen op een kruispunt met Germaanse 
kuituren Deze drie kontaktsteden, waar de 

Franse taal overheerst, moeten hun plaats op 
Europees vlak kunnen behouden Want zo
doende begunstigen zij de stelling van onze 
taal in de inwendige betrekkingen binnen de 
Europese Ekonomische Gemeenschap Men 
ziet het elke Europa-ambtenaar die uit een 
vreemd land in Brussel, Straatsburg of Luxem
burg toekomt, moet bijna onvermijdelijk Frans 
kennen of leren omdat dit de overheersende 
taal IS waarin de dagelijkse relaties binnen 
deze dne hoofdsteden veilopen " 

(Ecolo-raadslid Simons in de Conseil de la 
Communaute Franqaise, 13 februari 1989) 

— ,,Wie heeft ons leger willen indelen in 
Waalsche en Vlaamsche regimenten op ge
vaar af er een klove te doen ontstaan en de 
zege te doen ontsnappen' Uw brankardiers, 
uw aalmoezeniers zij zijn de schuldigen " 

(Volksvertegenwoordiger Brunet tot zijn 
kollega Van Cauwelaert, mei 1919) 

— „Ik wens echter van ganser harte een 
pacifikatie, en ik zou willen dat op een goeie 
dag de politieke families zouden samenkomen 
en hun taalaanhorigheid vergeten, dat bijvoor
beeld de PRL en de PVV gezamenlijke struktu-
ren zouden uitbouwen, zoals nu reeds het 
geval is in andere federale staten " 

(PRL-vertegenwoordiger De Decker, in de 
Kamer, 25 mei 1989) 

Deze week 
in Knack Magazine 

Batman: myte en hype 
Een stripheld schudt het stof van jaren van zich af en is goed voor een 

mega-hit. Knack proefde de Batman-koorts in Londen, vernestelde in de 
commerciële campagne, maar overleefde de film. 

Een partij verkwanseld 

Oudgediende Maurits Coppieters legde 
met alleen een bom onder de stoel van 
voorzitter Jaak Gabnels, hij brengt ook 
de deelneming van de Volksume aan de 
regering m het gedrang Een enquête in 
de wandelgangen, deze week in Knack 

Advokatenstreken 

Binnenlandse Zaken wil geen 600 000 
frank betalen aan een Brussels advo-
kaat Waarom een echtscheiding 
100 000 frank kost en met alle advoka-
ten zo rijk zijn als Croesus'' Over een 
ongereglementeerde sektor met veel 
zwart geld en overdreven erelonen, de
ze week in Knack 

Onrust in Hongkong 

In 1997 wordt de Britse kroonkolome 
Hongkong overgedragen aan China De 
Hongkongse bevolking is er met gerust 
m Het eerste deel van een reportage, de
ze week in Knack 

Langs de Donau 

Vaak is de naam van een nvier of 
stroom verweven met de ontwikkehng 
van een volk, zelfs van een hele bescha
ving Over Taag, Loire, Theems, Rijn, 
Schelde, Shannon en Po voeren we de
ze zomer al Deze week bericht Frans 
Verleyen over de langste van alle Euro
pese stromen, over de Donau 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

OEVRIESE ^ 
woonverlichtjng 

baron ru2«t1claafi "8 
miO brugge 4 

.baan brugge oostkamp 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstocl< 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
® 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN NIEUW BEGIN, 
EEN NIEUWE UITDAGING 

lARK DEMESMAEKER zit al 
jaren opgescheept met een 
televisiekriebel. Wanneer hij 
voor de kamera staat komt hij 
pas echt tot leven, dit beweert 
hij alhans zelf. Hij mag zich 
dan ook gelukkig prijzen dat 
hij aan zijn „passie" kan vol
doen: regelmatig Is Mark te 
zien op de buis, zij het dan 

' gedoseerd en met mate, in 
eerder bescheiden proramma's. In de eerste 
plaats IS Mark Demesmaeker nog altijd leraar. 

WIJ: Valt je baantje als leraar makkelijk te 
kombineren met je televislewerk? 

Mark Demesmaeker: „Voor m'n presenta
tiewerk maak ik hoe dan ook tijd vrij. Het is een 
mikrobe die je pakken heeft, het medium 
spreekt mij enorm aan, ik vind het dan ook 
formidabel dat ik voor de televisie mag wer
ken. " 

WIJ: Hoe ben je binnen geraakt bij de 
BRT? 

Vlaafidereii. 
Eenouavcii 
eennieiiwbegii. 

^_^/ -

•' V / r 

lllplpiliiliiiiip 

Mark Demesmaeker: „ledere keer wanneer 
de gelegenheid zich voordeed deed ik mee 
aan screentests. Langs die weg ben ik er in 
geslaagd een programma te krijgen." 

WIJ: Een speciale opleiding heb je niet 
genoten? 

Mark Demesmaeker: ,,lk heb een kursus 
verbale ekspressie gevolgd." 

WIJ: Heeft Mark Demesmaeker last van 
planken- of buiskoorts? 

Mark Demesmaeker: „Een minimum aan 
plankenkoorts moetje wel hebben denk ik, het 
wordt naturlijk dodelijk als het teveel is, het 
mag nooit in die mate zijn zodat je door de 

Mark Demesmaeker !s 31 Jaar en 
leraar maatschappelijke vor
ming aan het Don Bosoo-instl-
tuut in Halle. Hij zal echter eer
der gekend zijn als BRT-teievi-
siepresentator: destijds presen
teerde Mark Demesmaeker het 
wetenschappelijk magazine 
„Horizon", hij was jarenlang 
VNOS-medewerker en leidt nu 
dageijks het spelletje „2 x 7". 
Wij maakten met hem een praat
je, o.a. over z'n televislewerk, 
maar de rechtstreekse aanlei
ding voor dit gesprek is Marks 
medewerking aan de 62ste IJzer
bedevaart. 

mand valt. Veel programma's worden uiter
aard ingeblikt, zo ook mijn programmaatje. Dit 
wordt uit praktische overwegingen gedaan. 
Voor mijn spelletje „2 x 1" wordt een dekor 
opgesteld, een tiental kandidaten komen op 
een zaterdag naar de studio zodat er ineens 
een hele reeks kwisjes kan worden opgeno
men. " 

SPELLETJE 
WIJ: Wat voor spelletje is „2 x 7"? 
Mark Demesmaeker: „Het is een zeer kort 

spelletje, bedoeld als overgang naar het 

IMark De Mesmaeker: ,,IMeewerken aan 
de IJzerbedevaart, dat heb ik altijd al 
willen doen". 

nieuws. Er wordt een fragmentje uit een BRT-
produktie getoond waarover zeven vragen 
worden gesteld. De kandidaten (er zijn er twee) 
moeten antwoorden met ja of nee, wie het 
grootste aantal juiste antwoorden heeft gege
ven kan U.OOOfr. winnen. Het is dus deels een 
gokspelletje, deels een geheugenspelletje." 

WIJ: Niet zo direkt een spel dat van de 
kandidaat grote intellektuele kapaciteiten 
vereist? 

Mark Demesmaeker: „Och aan dit spelletje 
doet de meest uiteenlopende soort mensen 
mee: mijnwerkers, leraars, advokaten, dok
ters, arbeiders, werklozen, zowel vrouwen als 
mannen, jongeren als gepensioneerden, kin
deren...kortom, we hebben hier al alles over de 
vloer gehad." 

WIJ: Hoe reageert de doorsnee kandidaat 
wanneer men hem voor de kamera plaatst? 

Mark Demesmaeker: „Er zijn mensen die 
helemaal dichtklappen. Op voorhand denk je: 
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OMSLAGVERHAAL 

„daar ga ik nu eens een gezellig gesprekje 
mee hebben" maar als dan het rood lichtje van 
de kamera aanfloept komt er nog amper een 
woord uit. Je weet nooit op voorhand welk 
vlees je in de kuip gaat hebben, voor „2 x 7" 
stuur je als kandidaat een kaartje in, iedereen 
heeft de kans kans er uit geloot te worden, 
zonder pre-selekties of tests." 

WIJ: Heb je nog andere vooruitzichten 
wat betreft presentatiewerk? 

Marl( Demesmael(er: „Ik hoop het te mo
gen blijven doen. Het werk dat ik voor de BRT 
doe is altijd op basis van losse kontrakten. „2x 
7" loopt tot januari en dan zien we wel, ofwel 
wordt dit kontrakt verlengd ofwel komt er iets 
anders of wel niets meer. 

Ik heb dit werk steeds beschouwd als een 
hobby en dat mag het ook blijven, wat me 
echter niet zal beletten andere programma's, 
het „grotere werk" aan te nemen als me die 
kans wordt geboden. 

In die wereld ben je ook nooit zeker van wat 
de toekomst je bieden zal, toch ben ik al heel 
blij met wat ik tot nu toe heb mogen doen. Een 
spelprogramma presenteren is altijd zo 'n beet
je mijn droom geweest. Ik doe dit heel graag en 
de kritieken op m'n presentatiewerk zijn over 
het algemeen erg lovend." 

WIJ: Zodus, geen hysterisch gillende 
meiden of opdringerige perslui aan je wo-
ningkje in Halle? 

Mark Demesmaeker: „Oei neen, er zijn wel 
eens wildvreemden die U eens aanraken of 
een hand komen geven, zo van „voila l^es-
maekerke, daarmee heb ik ne keer in 't echt 

een hand gegeven". Ook kindjes die met hun 
poëzie-boek afkomen of wat gefluister hier en 
daar. En als er bij ons op school een penseker-
mis is zeten ze mij gegarandeerd achter de 
mikro!" 

WIJ: Nog geen aanzoeken gehad van één 
of andere kommerciële zender? 

Mark Demesmaeker: „Tot nu toe niet." 

IJZERBEDEVAART 
WIJ: Op de vraag van het bedevaartkomi-

tee om dit jaar je medewerking aan de 
IJzerbedevaart te verlenen ging je onmid
dellijk in? 

Mark Demesmaeker: „Zij die mij een beetje 
kennen weten dat ik al jaar en dag aktief ben 
als Vlaams-nationaal militant en dat ik een 
trouwe bedevaarder ben. Zodoende heb ik niet 
geaarzeld dit aanbod te aanvaarden, dit heb ik 
altijd al graag willen doen." 

WIJ: Wat wordt er precies van je ver
wacht? 

Mark Demesmaeker: "Ik zal de oproep tot 
steun doen, samen met VOS-voorzitter Her
man Vandezande. Deze oproep is één van de 
traditionele ingrediënten van de IJzerbede
vaart maar ze krijgt nu wel een heel bijzondere 
betekenis. In de oproep ligt heel het tema 
,,Vlaanderen. Een oud verhaal, een nieuw 
begin,, vervat, dus niet enkel de vraag om de 
portemonnee te voorschijn te halen." 

WIJ: Wat houdt dat téma in? 

ADVERTENTIE 

PAUL DAELS 
1921 +1989 HERDENKINGSMEDAILLE 

uitgegeven door het IJzerbedevaartkomitee 

NU VERKRIJGBAAR BIJ: 
IJzerbedevaartkomitee Diksmuide 
Inlichtingen 02-3435173. 

GOUD 
OPLAGE: 25mm 0-1000 stuks 
GEHALTE ISkaraat - goud - 5.54 gram 
PRIJS: BFR. 8.950 
VERPAKKING: in schrijntje met certifikaat. 
LEVERING: ±4 weken. 

ZILVER 
OPLAGE: 25 mm 0 - 2000 stuks 
GEHALTE: 925/1000-Sterling-zilver-7.5 gram 
PRIJS: BFR 1.500 
VERPAKKING: in schrijntje met certifikaat 
LEVERING: ±4 weken. 

_ _ ^ ^ 
BESTELBON: 
Terug te zenden naar MONUMUNT 
BELGIUM - 1 7 8 , Van Volxemlaan -
1190 Brussel 
Tel. 02/343 5173 
Telefax 02/3446042 

Naam: Voornaam; 

Adres: 

Plaats: Postcode: 

Bestelt: 

aan de prijs van: 

Mark Demesmaeker: „Heel de bedevaart is 
opgebouwd rond de dualiteit een oud verbaal
een nieuw begin. Het oude verhaal van Vlaan
deren dat steeds een boodschap van univer
seel menselijke waarden van autonomie, we
reldvrede en verdraagzaamheid verkondigde. 
Het nieuwe begin: Vlaanderen moet deze 
boodschap konkreet omzetten in onze ge
meenschap, in de nieuw venvorven strukturen. 
Hoe gaan we nu inhoud en karakter geven aan 
onze autonomie, wat gaan we er mee doen en 
vooral, hoe gaan we deze onvolledige en 
beperkte zelfstandigheid verder uitbreiden? 
Dit zal denk ik veruit de tielangrijkste bood
schap op 27 augustus zijn. 

Vooral de jongeren zullen deze boodschap 
moeten waarmaken, de tweespraak met Her
man Vandezande moet dan ook in dat licht 
gezien worden, zij symboliseert de bereidheid 
van de jeugd om de taak over te nemen. 

We zien bijvoorbeeld dat de Vlaamse rege
ring de autonomie niet krachtig genoeg ge
bruikt om op te treden in Vlaamse gemeenten 
zoals Voeren en Overijse of om komaf te 
maken met de politieke benoemingsdrift. Het 
zelfstandige Vlaanderen dreigt op die manier 
een flauw afkooksel te worden van wat ooit de 
unitaire, belgische staat was. Vanuit Diksmui
de zal dan ook een duidelijk signaal worden 
gegeven." 

WIJ: Wat vind jij als „televisieman" van 
het koncept van de IJzerbedevaart? 

Mark Demesmaeker: „Sinds ik alleen op 
m'n beide benen kan staan ga ik elk jaar naar 
Diksmuide. Ik meen toch te mogen zeggen dat 
er door de jaren heen een en ander geëvo
lueerd is wat de vorm van de bedevaart betreft. 
Geen revolutionaire kenteringen in de aanpak, 
maar de jongste jaren levert men toch ernstige 
inspanningen om het geheel een eigentijdser 
cachet te geven. Ik kan best begrijpen dat een 
deel van de jeugd door zulk een manifestatie 
minder of helemaal niet wordt aangesproken, 
maar het is nu eenmaal een dodenherdenking 
en geen popfestival. Maak er een Torhout-
Werchter van en de weide zit afgeladen vol, 
maar dat is uiteraard de bedoeling niet! 

De idealen van de frontsoldaten die drie
kwart eeuw geleden, in het slijk en de ellende 
van de loopgraven voor het eerst geformuleerd 
werden, spreken nu nog een belangrijk deel 
van de jeugd aan. In het streven naar een vrij, 
vredelievend en verdraagzaam Vlaanderen 
kunnen veel geëngageerde jongeren zich te
rugvinden. Nog nooit hebben we zo dicht bij de 
verwezenlijking van de oude eisen gestaan, de 
huidige staatshervorming kan er gestalte aan 
geven. De verdere uitbouw ervan ligt in Vlaam
se handen, vooral wij, de jongere generatie 
moeten deze uitdaging aandurven. Ik treed 
dan ook de voorzitter van IJzerbedevaartkomi
tee, Lionel Vandenberghe, bij die onlangs in 
een interview zei: „Breng iemand mee die er 
nog nooit geweest is"." 

(ts) 
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OMSLAGVERHAAL 

LARIDON (SP) KWETST BEDEVAARDERS 
SP-kamerlid Alfons Laridon heeft ongeman-

nierd uitgehaald naar de IJzerbedvaart en het 
IJzerbedevaartkomitee. Daarbij komen de tra
ditionele flauwigheden, die wij allen kennen en 
waarvan wij dachten dat ze reeds tot het verre 
verleden behoorden, aan bod. Van klerikaal, 
onverdraagzaam tot racisme en neo-nazisme 
toe... Schone Laridon schroomt zich niet de 
IJzertoren een simbool van misleiding en dwa
ling te noemen. 

In een persmedeling antwoorden voorzitter 
Vandenberghe en sekretaris Baert gevat. 

„De persmededeling van volksvertegen
woordiger Laridon toont aan dat er dringend 
moet nagedacht worden over het geschlede-
nisonderricht in het algemeen en dit van de 
Vlaamse beweging in het blezonder. 

De heer Laridon geeft blijk van een ernstig 
gebrek aan historische kennis: het is voldoen
de bekend dat katolleken en vrijzinnigen, eerst 

aan het front- ook in het komitee voor helden-
hulde- later in VOS en IJzerbedevaartkomitee 
voor het nog niet bereikte zelfbestuur samen 
ijverden in de geest van de godsvrede-dedach-
te. 

De hatelijke termen die de heer Laridon 
meent te moeten gebruiken getuigen dat hij 
niet weet of niet wil weten wat er op IJzerbede
vaarten werkelijk gezegd wordt. De IJzerbede
vaart is een van de weinige plaatsen in Vlaan
deren waar nog over partij- en filosofische 
grenzen heen kan nagedacht worden over de 
toekomst van Vlaanderen." 

Als SP-voorzitter Vandenbroucke uit vakan
tie terugkomt kan hij maar meteen beginnen 
zijn kamerlid .tevens voorzitter van de Kom
missie Onderwijs en Vorming, eens duchtig de 
Vlaamse levieten te lezen. Een dergelije vuil
spuiterij kan niet meer geduld worden, ook niet 
van een vrijzinnige... 

MOEDIGE FAYAT 
Daartegenover steekt de breeddenkende en 

volwassen kommentaar van een man als Hen
drik Fayat schril af. 

Gevolggevend aan een persoonlijke oproep 
van mevrouw Paul Daels-Gekiere om van ,,de 
IJzerbedevaart een stimulans te maken voor 
alle politici om eindelijk eens werk te maken 
van een groot Vlaams overleg over de toe
komst van Vlaanderen en zich massaal te 
scharen achter de begriopen Zelfbestur, Nooit 
meer Oorlog en Godsvrede", antwoordde de 
gewezen socialistische voorman met overtui
ging. Andere positieve antwoorden kwamen 
o.m. van VEV-voorziter Piet van Waeyenberge 
en de VUB-prof Bert Raes. 

Hun kordate antwoorden betekenen zoveel 
meer dan het gewauwel van Laridon. 

Advertentie 

OOKDITISEBES •fól van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale Langer-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van hjnte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 E B E S 
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VLAAMSE BEWEGING 

BELGIË - VLAANDEREN 
NEDERLAND: LIEFDE 

EN HAAT 

H
ERMAN TODTS kan zondermeer 
als dé kroniekschrijver van de na
oorlogse Vlaamse Beweging wor
den omschreven. In zijn nu reeds 
zes delen omvattende imposante 
reeks Hoop en Wanhoop der 
Vlaamsgezinden (uitgegeven bij 
het Davidsfonds) bracht hij keer 
op keer een volumineus feitenre
laas van wat zich sinds 1945 op 
het vlak van de kommunautaire 

verhoudingen in dit land had afgespeeld. Van 
België naar Vlaanderen is zowat de sinopsis 
geworden van de Hoop en Wanhoop-reeks, 
een „summiere doorlichting van feiten, kon-
stanten en krachtlijnen die verband houden 
met de recente geschiedenis van België, van 
de Vlaamse en ten dele ook de Waalse bewe
ging." 

INSTELLINGEN 
Alle klassieke tema's van de strijd tussen de 

Vlaamse en de Waalse-franstalige gemeen
schap in dit land komen aan bod: konings
kwestie, schoolstrijd, taalwetgeving, de split
sing van de Leuvense universiteit, de opeen
volgende (tussen)fazen van de staatshervor
ming,... Zoals steeds legt Todts ook nu sterk 
de klemtoon op de institutionele vormgeving 
van dit land. De Vlaamse Beweging wordt 
meestal ten onrechte verengd tot een gevecht 
om de instellingen. 

Opvallend is de geringe aandacht voor de rol 
van het Vlaams-nationalisme in het algemeen, 
en het partijpolitieke Vlaams-nationalisme in 
het bijzonder. Waar Todts wel herhaaldelijk 
ingaat op de rol van de Vlaamse verenigingen, 
negeert hij totaal de inbreng van de Volksunie 
in de kontinue groei naar Vlaamse autonomie. 
Een toch wel merkwaardig standpunt. Temeer 
daar ieder neutraal waarnemer van de naoor
logse Belgische politiek zal wijzen op de unie
ke en centrale rol die de VU sinds haar 
stichting, en tot op heden, vervult in het 
uiteenspatten van het unitaristisch staatsver

band. Hier hoeft geen sprake te zijn van eigen 
lof of navelstaarderij, maar wie de inbreng van 
de VU negeert, getuigt ofwel van een onvolle
dig, en dus fout, historisch inzicht, ofwel van 
kwade wil. 

MISLEIDING? 

„België voor Ollanders ver
klaard". Zo luidde lange tijd de 
werktitel voor het jongste boek 
van BRT-joernalist Geert Van Is-
tendael. Uiteindelijk verscheen 
op de kaft „Het Belgisch Laby
rint, of De schoonheid der wan-
staltlgheld". Meteen een sterke 
aanduiding voor de tonaliteit van 
Van Istendaeis omvangrijke 
schets van België's „lijf en le
den". 
Een beperkter terrein bestrijkt 
het werk van Herman Todts. in 
„Van België naar Vlaanderen" 
brengt hij een doorlichting van 
de kommunautaire verhoudin
gen na de tweede wereldoorlog. 
Inspelend op de steeds verder 
aanzwellende Vlaamse autono
mie tekende Noordnederiander 
Leo van Egeraat een pleidooi 
voor een (h)echte Vlaams-Ne
derlandse samenwerking. In 
„Een Nederlander groet de 
Vlaamse Staat" noemt hij het 
streven naar een staatkundig 
Groot-Nederland een volstrekte 
utopie. 

Rode draad doorheen Todts' verhaal van de 
Vlaamse verzelfstandiging is de CVP. Mogen 
wij vermoeden dat Todts voormalige werksfeer 
en zijn politieke affiniteit hier te fel doorwe
gen? 

Waar Todts dan toch even stilstaat bij de VU, 
heeft hij het over de oprichting van de zgn. 
Vlaams Nationale Vleugel (januari 1966). 
Todts citeert hier de rol van voormalig jezuïe
tenpater Marcel Brauns. Dat het hierbij ging 
om een initiatief van een enkeling en eenzaat, 
die niet eens steun vond bij de toen inderdaad 
wat dissidente groep radikaal rechts-nationa-
listen rond Leo Wouters, wordt niet vermeld. 
De zgn. Vlaams Nationale Vleugel heeft nau
welijks haar stichting overleefd. In de interne 
partijgeschiedenis van de VU vormt dit ele
ment dan ook een volkomen onbelangrijk de
tail. 

Het ontbreken van iedere bronvermelding 
en bibliografie laat het werk wat wezenloos 
achter. Bovendien bevat het een aantal storen
de herhalingen. Een nauwlettende eindredak-
tie had dit best kunnen vermijden. 

HOLLAND 
Het tema van de Vlaams-Nederlandse sa

menwerking kent sinds kort een ware opgang. 
Twee ontwikkelingen liggen hieraan ten grond
slag: de groeiende Vlaamse autonomie én de 
onstuitbare dinamiek van de Europese (kultu-
rele) integratie. De jongste staatshervorming 
biedt zowel Vlaanderen als Nederland terzake 
heel wat nieuwe kansen. Kansen die, wil men 
niet verdwijnen in de Europese smeltkroes na 
1992, tenvolle dienen aangegrepen. 

In het pamflet Een Nederlander groet de 
Vlaamse Staat biedt dr. Leo van Egeraat een 
uitdieping van zijn toespraak tijdens de IJzer
bedevaart van 1988. Van Egeraat brengt er 
een sterk geëngageerd pleidooi voor een ver
dere Vlaamse staatsvorming. „Alle vormen 
van samenwerking zijn alleen effektvol te ver
wezenlijken, als Vlaanderen en Nederland te
genover elkaar komen te staan, als staat tot 
staat". Nederland is immers historisch gede
termineerd om te denken vanuit de staatsidee. 
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Geert Van Isterdael: ,,AI jaren belonen de kiezers het getrap van de VU tegen het 
Belgisch establishment. Ze doen dat niet altijd met zuivere motieven, maar dat 
getrap is heilzaam." (fotovuM) 

„Er is een sakrosante Belgische staat en 
daarmee uit en basta". 

Van Egeraat houdt geen pleidooi voor een 
staatl<undig Groot-Nederland, dat hij een vol
strekte utopie noemt. „Bij een staatl<undige 
eenwording met Nederland zou Vlaanderen 
niet meer dan een subhollanderschap krijgen 
zoals Groningen en Noord-Brabant. Vlaande
ren zou als Vlaanderen vergaan". 

TRIOMFALISME? 
Merkwaardig is zijn scherpe uitval tegen de 

Hollandse „eksterkultuur": „De eigen taal 
wordt niet gerespekteerd. Een eigen volkskul-
tuur is er vrijwel niet. Kultureel zelfbewustzijn 
evenmin." Van Egeraat sluit hier aan bij de 
stelling die hij bij zijn vele toespraken in 
Vlaanderen verdedigt. „Nederlanders hebben 
meer te leren van Vlamingen, dan Vlamingen 
van Nederlanders." Dat hij hierbij in een aantal 
kringen grote bijval geniet hoeft niet te verwon
deren. Toch moeten hier vragen gesteld. 
Waarom Vlaanderen en Nederland tegen el
kaar uitspelen? Waarom inspelen op de 
Vlaamse eigengereidheid en, overigens vals, 
Vlaams triomfalisme aanwakkereren ? Is het 
Vlaams-Nederlands leerproces niet bij uitstek 
wederzijds? Het lijkt er wel op dat Vlaanderen 
Nederland de les wil spellen. Van Egeraat 
geeft deze optie alvast een duwtje in de rug. 

Gooit de Vlaamse Beweging zich straks in een 
heilige oorlog tegen de Hollandse permissivi
teit? 

Van Egeraat bestempelt de aktuele Vlaams-
Nederlandse samenwerking als geschuif in de 
marge. Hiermee gaat hij wel voorbij aan een 
aantal, vaak suksesvolle partikuliere initiatie
ven. ANC-sekretaris Wilfried Vandaele wees 
recent nog op het van jaar tot jaar toenemende 
kulturele verkeer tussen Noord en Zuid. In 
Vlaanderen en Nederland samen vinden elke 
dag vijf kulturele manifestaties plaats uit het 
respektieve buurland. Vele van deze samen
werkingsverbanden zijn de vrucht, van een 
sterk pragmatische aanpak. In zijn eerder 
teoretisch pleidooi gaat Van Egeraat hier volle
dig aan voorbij. Hij verwacht alle heil en 
initiatief van de Nederlandse en Vlaamse 
(staats)overheid. Dat beide zich kunnen inspi
reren aan het dagdagelijkse veldwerk van 
partikuliere initiatieven zoals de Stichting Ons 
Erfdeel en het Algemeen Nederlands Kongres 
vermeldt hij niet. Hun open (en dus minder 
abstrakte), onbevangen en pragmatische in
valshoek biedt nochtans een goede kans op 
sukses. Het kultiveren van slogans zal het 
noodzakelijk overleg allerminst bevorderen. 

BELGIË 

Leo Van Egeraat: „Nederlanders heb
ben meer te leren van Vlamingen dan 
omgekeerd . " (foto VUM) 

De jongste jaren verschenen heel wat knap
pe nederlandstalige werken over de Belgische 
politieke geschiedenis. Publikaties ervan, on
der meer, Mark Platel, Els Witte en Luk Huysse 
behoren zonder twijfel tot de basisliteratuur 
terzake. Het recente, prozaïsch en vulgarise
rend werk van Geert Van Istendael vormt 
hierop een bijzonder welkome aanvulling. Met 
,,Het Belgisch Labyrint", in aanzet bedoeld 
voor de Nederlandse markt, brengt hij een 
sterk geëngageerd en bovendien vlot geschre
ven aanvulling op bovengenoemde weten
schappelijke literatuur. Het Belgisch Labyrint 
is Van Istandaels akte van liefde en haat 
tegenover het verschijnsel België, „een ver
schrikkelijk normaal en tegelijkertijd verschrik
kelijk abnormaal land". 

Van Istendael doorloopt het kwasi volledige 
spektrum van het Belgische politieke en maat
schappelijke Leven (met hoofdletter!): staats
hervorming, kollaboratie en repressie, verzui
ling, ruimtelijke ordening, Vlaamse en Waalse 
beweging, taalstrijd, Voeren, Brussel, Kerk, 
politieke partijen, vakbond en patronaat,... 
Vaak verrast hij met een persoonlijk gekleurde 
en originele kijk. De ironie waarmee Van 
Istendael z'n verhaal brengt doet de lezer 
kontlnu glimlachen. De auteur weet een aantal 
Belgische, maar ook Vlaamse kwalen perfekt 
te duiden. Hij brengt noch aanval, noch verde
diging, maar geeft zich bloot in zijn verknocht
heid aan wat hij persoonlijk omschrijft als „De 
schoonheid der wanstaltigheid". 

> 
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PACIFISME 
Boeiend is Van Istendael waar hij het lot 

schetst van de Vlaamse soldaten aan het 
IJzerfront en de lijn trekt van het Nooit Meer 
Oorlog van de IJzertoren naar de massale anti-
rakettenbetoging van de jaren tachtig. Haarfijn 
weet hij het open, pacifistisch en internationaal 
gericht Vlaamse volksnationaHsme te onder
scheiden van de „akelige helderheid" van een 
aantal fascistoïde afgeleiden. 

Meeslepend is z'n kijk op het Nederlands, 
zijn liefde voor de Vlaamse dialekten en zijn 
afschuw voor het,,Verkavelingsvlaams", „een 
taal die uit angst voor dialekt en uit angst voor 
het Nederlands is geboren, een wangedrocht, 
de taal van de Vlaamse luiheid". Ook de 
ruimtelijke ordening, zowat Van Istendaels 
stokpaardje, komt ruimschoots aan bod. 
(„Grote zorg voor en trots op zijn eigen erf, 
volslagen onverschilligheid en zelfs baldadig
heid zodra je de voordeur uit bent, zo schizo
freen behandelt de Belg zijn omgeving"). 

Van Istendael erkent de nationalistische 
ideeën van de VU niet te delen. Toch houdt hij 

van de VU, „omdat Vlaanderen non-konfor-
misten en nestverlaters nodig heeeft als stort
regen op een IJzerbedevaart. Al jaren belonen 
de kiezers het getrap van de VU tegen het 
Belgische establishment. Ze doen dat niet 
altijd met zuivere motieven, maar dat getrap is 
heilzaam." 

Ondanks een aantal schoonheidsfoutjes 
(West-Vlaanderen telt niet zeven, maar vijf 
kiesarrondissementen, het Davidsfonds telt 
meer dan twintigduizend leden. Flor — niet 
Mark — Grammens leidde de taalgrensak-
ties,...) gaat het om een bijzonder boek. Een 
kanjer waarbij auteur en lezer zich ,,wellustig 
kunnen wentelen in de Belgische morsigheid". 

Nico Moyaert 

— Van België naar Vlaanderen. Herman Todts. 
Ultg. Grammens, Brussel, Aktueei-reeks nr. 25. 
135 biz., 550 fr. 

— Een Nederlander groet de Vlaamse Staat. Leo 
van Egeraat. Ultg. Grammens, Brussel, Aktueei-
reeks nr. 24. 115 blz., 550 fr. 

— Het Belgisch Labyrint, of De Schoonheid der 
wanstattigheld. Geert Van Istendael. Ultg. De Ar
beiderspers, Amsterdam. 333 bl., 698 fr. 

ADVERTEm-lE 

„ STADSGEZICHTEN " 
27 augustus: TONGEREN 

Ontdek Tongeren op 27 augustus. 
Knack presenteert u een prachtige wandeling met ca. een bezoek aan de meest interessante 
lokaties van Tongeren, animatie met volksspelen, grime, poppenteater, een springkasleel 

en muziek. Bovendien zijn er prachtige prijzen te winnen. 

VitelmaPMinelma^ 
Eet gezond, leef gezond. 

<ri I Gemeentekreaiet 
' ^ J ^ de bank op z'n best 

REPUBLIKANER 
Mits het aanvaarden van een aantal nuan

ces en zonder daarbij een gunstig of ongun
stig waarde-oordeel uit te spreken, kan men 
vaststellen dat er in alle politieke demokra-
tieën van Europa een linkerzijde bestaat, 
een rechterzijde en een centrum. 

De Europese verkiezingen van 18 juni 
1989 hebben dat verschijnsel opnieuw 
scherp belicht, vooral in Duitsland en Italië, 
waar de afstand tussen uiterst links en 
uiterst rechts de wijdste en de meest kleur
rijke boog van gezindten overspant. In die 
landen ligt dit verschijnsel overigens het 
sterkst verankerd in de herinneringen aan 
de jaren toen de parlementaire demokratie 
als het ware door de woestijn moest trekken, 
terend op haar eigen reserves. 

In Duitsland kadert het elektorale sukses 
van de Republikaner in de algemene ver-
rechtsing van het elektoraal potentieel in 
West-Europa én in de thans publiekelijk 
erkende kwetsuur in het eergevoel van de 
Duitse natie, waar de aanwezige geallieerde 
troepen tenslotte nog steeds bezettingstroe
pen zijn. Hoe licht de inhoud van het woord 
„bezetting" hier ook moge wegen, men kan 
om het woord en zijn simbolische betekenis 
niet zonder meer heenstappen. 

In bepaalde delen van Duitsland bouwt 
die Republikaner daarenboven verder op de 
politieke traditie van de NPD, de Nationalde-
mokratische Partei Deutschlands, die in 
1964 haar organisatie had gebouwd op de in 
depressie verkerende Sozialistische Reich-
spartei. De NPD, die in het verleden terecht 
of ten onrechte doorging voor neo-fascis-
tisch, is nog slechts in de deelstaten Baden-
Württhemberg en Hessen in staat enkele 
procenten van de stemmen te behalen. 
Over de gehele Duitse Bondsrepubliek be
schouwd, is de NPD met haar 0,2 % van de 
stemmen nauwelijks nog een zwakke af
glans van haar suksessen in de vroege 
zestiger jaren. 

Onderhuids blijft de NPD echter een 
hechte organisatie: haar Deutscher Anzei-
ge bezit nog een oplage die boven de 
100.000 eenheden uitstijgt en haar nevenor-
ganisatie Deutsche Volksunion blijft een 
financieel reservoir voor de ambities van 
nieuw en oud rechts. Uit die ambities is in 
1987 in München overigens de Liste D (Liste 
Deutschland) ontstaan. 

Dat ook de Republikaner tot diezelfde 
ambities behoort is voorlopig een joernalis-
tieke konstruktie. De geschiedschrijving 
houdt nog even haar oordeel terzake in 
beraad. 

Frans-Jos Verdoodt 
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SAMENLEVING 

DWARS DOOR 
VLAANDEREN 

PER ROLSTOEL 

J
EAN-MARIE DE ROOVERE begon in 
januari '83 aan zijn tweede leven, 
zoals hij het zelf zegt Voordien werk
te hij ruim 30 jaar als verkoper van 
auto's Tot een onschuldige valpartij 
daar een eind aan maakte Jean-
Marie zakte gewoon door zijn knieën 
De gevolgen waren hard de dokters 
stelden een laattijdige diagnose van 
suikerziekte en een verlamming van 
de onderste ledematen 

Jean-Mane bleef met bij de pakken zitten 
Als zittende mens kwam hij tot de vaststelling 
dat onze samenleving met voldoende voorzie
ningen had getroffen om rolstoelgebruikers de 
kans te geven een volwaardig leven te leiden 
De ontoegankelijkheid van openbare gebou
wen en het openbaar vervoer, de onbruikbaar
heid van de openbare weg, en een groot 
gebrek aan aangepaste sanitaire akkomodatie 
zijn hier slechts enkele voorbeeldjes van 

HEILIGE VADER 
Jean-Mane De Roovere besloot lange toch

ten te ondernemen om de aandacht van de 
officiële instanties te trekken Hij rolde naar 
Lourdes, Rome, Polen, Duitsland en door 
Vlaanderen Tijdens de Dwars door Europa-
tocht werd Jean-Mane in Rome ontvangen 
door de Paus Dat blijft voor Jean-Mane de 
mooiste hennnenng Op verzoek van de Heili
ge Vader sprak Jean-Mane toen Vlaams' Want 
onze sportieve rolstoelgebruiker is overtuigd 
Vlaamsnationalist Tijdens de gemeentever
kiezingen van '88 kwam hij op voor de Volks
unie maar miste op een haartje zijn verkiezing 
tot gemeenteraadslid 

WIJ: Waar komt de uitdaging vandaan om 
zo'n uitzonderlijke prestaties per rolstoel 
neer te zetten? 

Jean-Marie De Roovere: „Eerst en vooral 
IS er de uitdaging om mijn eigen lichaam te 
overwinnen, te laten zien dat ik als 59-jarige 
rolstoelgebruiker met suikerziekte toch nog 

wat kan Het is ook belangrijk om onder de 
mensen te komen, met te zitten verzuren in 
eenzaamheid En ten derde hoop ik dat ik door 
mijn akties ook andere rolstoelgebruikers moti
veer om meer onder de mensen te komen, zich 
laten zien, laten zien dat je meetelt " 

Een onschuldige valpartij begin 
'83 maakte een einde aan het 
eerste leven van Jean-Marie De 
Roovere. Sindsdien is hij op weg 
door Vlaanderen en Europa, 
maar dan per rolstoel. Want 
Jean-Marie, en vele lezers zuilen 
dat ongetwijfeld kunnen be
amen, is niet wat je noemt een 
stilzitter. 
Om de bewindslieden en de be
volking bewust te maken van de 
problemen van de gehandikapte 
mensen in het algemeen en de 
rolwagengebruikers in het bij
zonder, en ook om te bewijzen 
dat mensen met een handikap 
wel degelijk tot uitzonderlijke 
prestaties in staat zijn, onder
nam Jean-Marie De Roovere 
reeds tal van reizen. Hij werd 
zelfs ontvangen door de Paus. 
Op 1 september gaat Jean-Marie 
weer op pad, ditmaal voor een 
537 kilometer lange tocht dwars 
door Vlaanderen. 

WIJ: Zo'n lange tochten per rolstoel, daar 
moet toch een lange en harde training aan 
voorafgaan? 

Jean-Marie De Roovere: „Ja, mijn huisdok
ter komt me regelmatig kontroleren En trainen 
kan ik hier in het park Ik ben er burgemeester 
Kerremans erg dankbaar voor dat ik hier mag 

wonen in het gemeentepark Ik kan hier naar 
hartelust oefenen, het park is 27 hektare groot 
Zo kan ik dagelijks dat park drie, vier keer 
rondrijden En dan zoek ik de moeilijkste 
wegen op kasseien, aardewegen met putten, 
graspleinen en zo meer 

Voor ik mijn Dwars door Vlaanderen-tocht 
begin, rijd ik als training nog de vierdaagse van 
de IJzer mee " 

VLAAMSE LEEUW ~ 
WIJ: Je hebt al een aantal lange tochten 

per rolstoel gemaakt. Waarom wil je precies 
nu Vlaanderen doortrekken? 

Jean-Marie De Roovere: „Het idee om een 
tocht dwars door Vlaanderen te maken is in me 
opgekomen tijdens de kerstperiode van verle
denjaar Kerstdagen zijn voor mij zeer eenza
me dagen, en ik dacht bij mezelf ik moet dit 
laar toch nog eens iets doen, me nog eens 
tenvolle inzetten 

Ik zag het met meer zitten om nog lange 
buitenlandse tochten te doen Daarom wou ik 
als overtuigde Vlaming eens iets gelijkaardigs 
doen in Vlaanderen, met de Vlaamse Leeuw 
erbij Veel vrienden uit de Volksunie, onder wie 
arrondissementsvoorzitter van Halle-Vilvoorde 
Luc Van Biesen, hebben me geholpen bij de 
voorbereiding en organisatie van de tocht 

Tergelijkertijd wil ik de Vlamingen sensibili
seren voor de problematiek van de rolstoelge
bruikers en mee geld inzamelen voor Eigen 
Thuis uit Gnmbergen Daar starten ze met een 
projekt voor de uitbouw van mobiele assisten
tie voor bejaarden, zieken en gehandikapten 
De bedoeling is geld in te zamelen om deze 
begeleidingseenheid te voorzien van het nodi
ge materiaal, zoals een omgebouwde autobus, 
rolstoelen en dergelijke Een aantal begelei
ders van Eigen Thuis zullen me trouwens op 
de tocht vergezellen " 
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SAMENLEVING 

WIJ: Heb je na al die tochten het gevoel 
ook werkelijk wat bereikt te hebben voor de 
rolstoelgebruikers? 

woord heeft dat hij onze problemen zal onder
zoeken en trachten op te lossen. 

En die zaken maken me sterk. Dan besef ik 

dat ik me moet blijven inzetten, zolang ik kan, 
zolang mijn lichaam het toelaat." 

(Pdj) 

Jean-Marie De Roovere: „Jazeker. Ik kan 
natuurlijk onmogelijk inschatten hoezeer de 
mensen die ik ontmoet of die via de media over 
mij gehoord hebben beïnvloed werden in hun 
ideeën over rolstoelgebruikers. Maar toch ben 
ik ervan overtuigd dat ik ontzettend veel werk 
heb verzet, zij het achter de schermen. 

Een voorbeeldje: vóór de Paus naar hier 
gekomen is, heb ik hem gezegd dat hij in dit 
land niet de mensen zou ontmoeten die hij 
eigenlijk wel zou moeten ontmoeten. Ik heb 
hem toen gevraagd om bij onze regeringsle
den aan te dringen om wat te doen aan het 
beleid voor mensen met een handikap. Wel, in 
de volgende regering is daar rekening mee 
gehouden. Toen was er voor het eerst een 
staatssekretaris voor Gehandikaptenbeleld, 
Wivina Demeester. 

Ik vind ook dat de overheid meer aandacht 
heeft voor onze zorgen. Ik heb van in het 
verteden bvb. naar alle ministers voor verkeer 
en openbare werken geschreven. Ik heb nooit 
een antwoord gekregen, niet van Dehaene, 
niet van Beysen. Minister Sauwens van de 
Vlaamse regering is de eerste die mij geant-

MOBIELE ASSISTENTIE 
Het behoud van de bejaarde, z\eke of 

gehandikapte mensen in de eigen ver
trouwde omgeving wordt momenteel als 
een belangrijl<e waarde naar voren gescho
ven. De thuiszorg zit duidelijlc in de lift. Dit 
heeft echter belangrijl<e gevolgen voor de 
familieleden, vrienden of buren. De thuis
zorg brengt vaak ekstra financiële kosten 
met zich mee, en in ieder geval een perma
nente belasting voor de vrijwillige hulpver
leners. 

De mobiele diensten voor assistentie, 
verzorging en oppas kunnen hier een 
handje toesteken. Wanneer partner, 
ouders of familie van de bejaarde, zieke of 
gehandikapte mensen er eens een paar 
dagen op uit willen, gaan werken, bood
schappen doen, het verenigingsleven wil
len volgen enz., moeten zij immers de zorg 

voor hun huisgenoot kunnen doorgeven 
aan derden. En hier kan de mobiele dienst 
soelaas brengen: voor een korte of langere 
duur (van enkele uren tot enkele dagen) 
neemt de mobiele dienst de zorg over. 

Maar ook buiten de thuissituatie kan de 
dienst hulp verlenen, bvb. wanneer men
sen met een handikap willen deelnemen 
aan het sociale leven, hun medische en 
sociale verplichtingen moeten nakomen of 
verder willen werken aan hun persoonlijke 
levensuitbouw. 

Een beroep op de mobiele hulpdienst is 
mogelijk gedurende de dag, avond en 's 
nachts, in de week en gedurende het 
weekend, voor niet-permanente en in tijd 
beperkte hulpvragen, bij oproep of na af
spraak. 
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DWARS DOOR 
Jean-Marie De Roovere begint zijn Ron

de van Vlaanderen op vrijdag 1 september 
om 10 uur aan het gemeentehuis van 
Wolvertem. Het Volksunie-kaderlid roept 
alle VU-afdelingen en VU-mandatarlssen 
in de gemeenten die hij zal passeren op om 
hem te verwelkomen en hem hun steun te 
betuigen. 

Er worden ook nog sponsors gezocht. 
Een steun per kilometer kan bijgedragen 
worden op het bankrekeningnummer 850-
8786268-06. Dit nummer behoort toe aan 
de feitelijke vereniging Dwars door Vlaan
deren in rolstoel, en staat onder toezicht 
van een boekhouder en een gerechtsdeur
waarder. 

Bedrijfswagens kunnen (een deel van) 
het parkoer volgen. Bedrijven die op een 
of andere manier willen meewerken aan 
het welslagen van de onderneming kunnen 
kontakt opnemen met J.M. De Roovere of 
L. Van Biesen. Totnogtoe verleenden de 
firma's Gestetner, Avesta, SKM en IBM 
hun medewerking. 

Het reisschema ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 1 september: Wolvertem-Vil-
voordsesteenweg-Grimbergen-Vilvoorde-
Oude baan naar Mechelen via Eppegem-
Zemst-Mechelen (30 kilometer) 

Zaterdag 2 september: Mechelen-Nek-
kerspoel-Sint Katelijne Waver-Lint-Waar-
loos-Hove-Oude God-Berchem-Antwerpen 
(26 kilometer) 

Zondag 3 september: Antwerpen-met 
wagen naar Zwijndrecht-Haasdonck-Zon-
nebeke-via Parklaan naar Grote Markt Sint 
Niklaas (16 kilometer) 

Maandag 4 september: Sint Niklaas-
Ossenhoek-Peuvelde-Kwakker-Bosdorp-
Wachtebeke-Zelzate (30 kilometer) 

Dinsdag 5 september: Zelzate-De Kat-
te-Triest-Ertvelde-Oosterlo-Dreihoek-Hei-
ken-Eeklo (20 kilometer) 

Woensdag 6 september: Eeklo-Raver-
schot-Blauwpuntje-Vossenhol-Burkel-Bok-
kel-Oedelgem-Assebroek-Brugge (28 kilo
meter) 

Donderdag 7 september: Brugge-Dam-
poort-Damme-Oostkerke-Eienbroek-West-
kapelle-Knokke (20 kilometer) 

Vrijdag 8 september: Knokke-via Lip
penslaan op Zeedijk-Albertlaan-Blanken-
berge (14 kilometer) 

VLAANDEREN 
Zaterdag 9 september: rustdag in Blan

kenberge 
Zondag 10 september: Blankenberge-

De Haan (10 kilometer) 

iVlaandag 11 september: Den Haan-
Oostende (11 kilometer) 

Dinsdag 12 september: Oostende-Mid-
delkerke (9 kilometer) 

Woensdag 13 september: rustdag in 
Middelkerke 

Donderdag 14 september: Middelker-
ke-Westende Bad-Lombardzijde-Nieuw-
poort (10 kilometer) 

Vrijdag 15 september: Nieuwpoort-
Groenendijk-Kruispunt 330 ZW. 72- Veurne 
(11 kilometer) 

Zaterdag 16 september: Veurne-Oost-
duinkerke-St Idesbald-De Panne (10 kilo
meter) 

Zondag 17 september: rustdag in De 
Panne 

(Maandag 18 september: De Panne-
Adinkerke-Cobourg domein-De moeren-
Het Sas-Houtem-Hondschotte (16 kilome
ter) 

Dinsdag 19 september: Hondschotte-
L'étoile Frangois-Drie Boomkens-Elzen-
dammer-Verrebrug-Oostvleteren-Vleteren-
Eikhoek-Poperinge (23 kilometer) 

Woensdag 20 september: Poperinge-
Steentje-Elverdinge-Molenhoek-Vlemertin-
ge-Geitenhoek-Reznbergklooster-PI. 
Kruisstraathoek-Koningshoek-leper (20 ki
lometer) 

Donderdag 21 september: rustdag in 
leper 

Vrijdag 22 september: leper-Mene-
poort-Kruiskalsijde-Zillebeke-Zandvoorde-
Doornkapel-Kruiseke-Amerika-Wervik-
Spoorweg Rekke-Koekuit-Menen (23 kilo
meter) 

Zaterdag 23 september: Menen-Moor-
sele-Zuidhoek-Wevelgem-Aardappelhoek-
Gullegem-Kortrijk (15 kilometer) 

Zondag 24 september: Kortrljk-Gulle-
gem-Drie Masten-St Elooi Winkel-Oude 
Roodbaard-De God-Kruispunt Geel W.-
Vossemolen-Toverhessehoek-Steenbak-
kerij-Sterrebos-Roeselare (18 kilometer) 

Maandag 25 september: Roeselare-
Spoorweg Spanje-Pilders-Haan-Liester-
leestje-Overdreve-Meulebeke-Gavers o 

Marleomloop-Marialoopkouter-Tielt (20 ki
lometer) 

Dinsdag 26 september: Tielt-Stokka-
pelle-Bosakker-Krommendijk-Dentergem-
Tapuit-Vierschaar-Gottem-Grammene-
draai tot kanaal via kanaal NO-Deinze (23 
kilometer) 

Woensdag 27 september: Deinze-over 
autosnelweg naar Nazareth-over autosnel
weg naar Kruibeke-De Pinte-Steppebrug 
over Leie-Gent (28 kilometer) 

Donderdag 28 september: Gent-Lede-
berg-Oordegem-Aalst (28 kilometer) 

Vrijdag 29 september: Aalst-Poppero-
de-Herdersem-Kruisabeel-'t Hoeksken-
Boutegem-Wastijne Dendermonde (19 kilo
meter) 

Zaterdag 30 september: Dendermon-
de-Buggenhout-Malderen-Hertoginnemo-
len-Houten Kruis-Weidekens-Stuiberg-
Merkezel-Willebroek (24 kilometer) 

Zondag 1 oktober: Willebroek-Boom-
Reet-Waarloos-Duffel-LJnt-Pullaar-Lier (26 
kilometer) 

Maandag 2 olttober: Lier-Aarschot-
Scherpenheuvel (36 kitometer) 

Dinsdag 3 ol(tober: Scherpenheuvel-
Zichem-De Worp-De Stock-Molenstede-
Blaasberg-Diest (12 kilometer) 

Woensdag 4 oictober: Diest-Webbe-
kom-Ertenrijk-Grazen-Runkelen-Gorsem-
Sint Truiden (23 kilometer) 

Donderdag 5 oktober: Sint Truiden-
Velm Atenhoven-Landen-Overwinden-
Neen/vinden-Laar-Eliksem-Wulmerson-
Borst-Tienen (26 kilometer) 

Vrijdag 6 oktober: Tienen-Kumtich-Wil-
lebringen-Opvelp-Bierbeek-Galgenberg-
Pietersberg-Abdij van 't Park-Leuven (24 
kilometer) 

Zaterdag 7 oktober: Leuven-station on
der spoorweg naar Bovenveld-Holsbeek-
Rotselaar-Haacht-Wespelaar-Tildonk-Bu-
ken (25 kilometer) 

Zondag 8 oktober: Buken met wagen 
over Elewijt-Humbeek-Merchtem beginnen 
te rijden in rolstoel-Brussegem-Meise aan
komst rond 16 u. (20 kilometer) 

Meer inlichtingen over de Dwars door 
Vlaanderen per rolstoel bij Jean-Marie De 
Roovere, Papenboskant IA, 1870 Wol
vertem (tel. 02/269.66.34) of Luk Van 
Biesen, Lijsterbessenbomenlaan 5,1950 
Kraalnem (tel. 02/720.40.95) (ook tijdens 
de tocht) 
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MENGELWERK 

ZONNEBLOEM-REKENKUNDE 
De zonnebloem (Helianthus annuus — de 

gulden snede) is een landbouwgewas dat 
aangeplant wordt voor oliewinning maar in 
diverse kultuurvormen vooral benut wordt als 
sierplant. 

Het is een éénjarige onvertakte plant met 
grote bloemhoofden waarop zich talrijke 
vruchtjes vormen en waarvan de zaden 40 % 
olie en 30 % eiwit bevatten. De zonnebloem
olie, die rijk is aan meervoudige onverzadigde 
vetzuren, wordt verwerkt tot spijsolie en mar
garine. De eiwitrijke perskoek vormt een waar
devol veevoeder. 

De zonnebloem is in ons leefmilieu niet 
zomaar een plant zoals een ander, ze is een 
rekenkundig wonder en is tot op duizendsten 
van procenten nauwkeurig opgebouwd vol
gens een misterieuze verhouding. 

De zonnebloem is mooi en heeft een zonnig 
hart vol zomerse geuren en kleuren, een 
toppunt van schoonheid overal in de natuur. 

Het is een plant met ruwe rommelig lijkende 
bladeren en de met de zon meedraaiende 
bloemschijven zijn een stevige bron van stuif
meel voor de bijen, maar de boeren kweken ze 
vanwege het olierijke zaak. Wie bijvoorbeeld 
van Vlaanderen naar Parijs rijdt, ziet kilome
ters en kilometers lang velden waarvan de 
bloem zich keurig in het gelid schikt, de zon 
nakijkend op zijn dagelijkse tocht naar de 
hemel. 

Een zonnebloem is oogstrelend omdat zij 
zoveel schoonheden bevat. De bloemblaadjes 
op de rand, de uitgebloeide bloempjes, het 
vruchtbeginsel en de zaadjes, alles is even
wichtig. 

WISKUNDE 
Een zonnepit bevat genoeg energie om de 

eigen harde schaal te kraken en zich omhoog 
te worstelen tot een kanjer van een plant, 
ledere zonnepit is een wondertje van informati-
ka. Hoe een reusachtige zonnebloem er later 
precies zal uitzien ligt al in de kiem besloten en 
zal tot op vierduizendste procent nauwkeurig 
opgebouwd zijn. De plant is in feite een grote 
wiskundige, alles moet precies volgens de 
regels van de logika. Bekijk goed het blad, het 
volgende blad zou je tegenover het derde blad 
venwachten, maar werkt gewoonweg niet mee. 
Het vijfde blad trekt zich weer niets aan van 
zijn voorgangers en zo gaat dit door, ieder blad 
krijgt zon. Wat de bloem zelf betreft, tel de 
spiralen die vanuit het hart lopen, ze geven U 
het antwoord; 34 en 55 de zonnebloem-ver
houding. Tel nu de spiralen in de eerste de 

beste andere zonnebloem en U zult zien dat U 
altijd bij de magische reeks van 5,8,13,21,34, 
55, 89,144 uitkomt, want 21 staat tot 34 als 34 
tot 55. Je kunt deze reeks eindeloos voortzet
ten door de twee getallen telkens bij elkaar op 
te tellen. Dus 34 plus 55 is 89.55 plus 89 is 144 
ens... 

(Daar moet je minstens professor Zonne
bloem voor zijn!) 

BUIT 
Deze verdeling heeft in de loop der eeuwen 

al heel wat mensen in de war gebracht zodat je 
het bijna als een bovennatuurlijk verschijnsel 
gaat beschouwen. Vroeger en nu nog schrij
ven sommigen er hele boeken over vol, zelfs 
als toppunt van schoonheid. Van Goch, Mi
chelangelo en zovele anderen hebben de zon
nebloem vereeuwigd op het doek. 

Reeds voor dat Columbus Amerika bereikte, 
teelden de Indianen er zonnebloemen en pers-

ten daar olie uit. De Europese ontdekkingsrei
zigers en veroveraars pikten niet alleen het 
goud van de indianen, maar keerden naar 
Europa terug met een veel rijkere buit: zonne-
bloempitten. 

De verrukkelijke olie, die veel linozuur bevat, 
voorkomt het dichtslibben van hart- en bloed
vaten en is dus best een medicijn tegen de 
zgn. wel vaatziekten. 

Je hoeft in mei slechts wat zaadjes in de 
grond te strooien en de zonnebloemen schie
ten naar omhoog, de plant houdt van een 
voedselrijke grond op een niet te winderige 
warme plaats. 

In het Guinness Bool< of Records staat een 
zonnebloem van zeven meter en zessenzeven-
tig centimeter hoog gekweekt door Martieu 
Heijns uit de omgeving van Eindhoven (Neder
land). 

De Vlaamsbrabantse gemeente Ternat or
ganiseerde dit jaar een Zonnebloemwedstrijd. 
Een jury is deze dagen op pad met de lintme
ter. Lees daarover Uit de regio — Brabant ! 
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MENGELWERK 

1/ 

I 

HERSENBREKER 
OPGAVE 5 
HORIZONTAAL 

3. Hou op! (4) 
5. Laatste geluiden in een kasteel (9) 
6. De minder plezierige kant (9) 
7. 't Klinkt wat gulzig, maar 't gaat om rust en 

tevredenheid (9) 
9. Muzikaal bevel (4) 

11. De waterkeringen in dat Westvlaamse 
stadje hebben ze vergeten te voltooien (5) 

13. Die zoekt de weg naar volwassenheid (5) 
15. Liefdesvocht in provinciehoofdstad (10) 

VERTIKAAL 

1. Dit woord omvat alle woorden die nog 
volgen (4) 

2. Stukje toneel (5) 
3. Gemakkelijk te hanteren dorp in de streek 

van Diksmuide (8) 
4. Veelbezongen held uit de tijd van Karel de 

Grote (6) 
5. Engels voetbal (6) 
7. Niet erg slim, zo te horen, maar men 

profiteert er wel van (6) 
8. Houding (3) 
9. Wat moet dat toestel bij een doopplechtig

heid? (5) 
10. Pijnlijke bedrijvigheid in de tuin (4) 
12. Ongewassen artist, maar zijn luidruchtige 

gezellen zijn ook niet zo proper (4) 
14. Gebruikt men bij de maaltijd en voor 

de klas (4) 
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SATERDAG 
Nieuwe baas voor Suiker Tienen? 
New Biet... 

Valse Ensors ontdekt en... 
...ontmaskerd 

Discoboot zinkt 
Theems en 't ander 

Auto-BTW met... 
...terugrijdende kracht 

Vele sneeuwbaleffekten 
Boudewijn winterkoninkje? 

Twist over zeskantige Vlaamse friet 
Wij houden van alle zes 

Prettig als de zomer op een zondag 
valt. 
G.Brands 

OPLOSSING 
OPGAVE 4 
HORIZONTAAL: 2. stap; 3. tijd; 5. Geel 
8. heer; 10. doffer; 11. beraad; 12. dolk 
13. Lier; 14. ijdele; 15. span; 16. gelach 
17. een; 18. Heist; 19. inval; 22. walsen. 
VERTIKAAL: 1. optreden; 2. schaaps
kooi ; 4. Doel; 6. eerlijkheid; 7. Purperen 
hei; 9. afbraak; 11. Beerse; 13. log; 19. 
talen; 21. vijs. 

WINNAAR OPGAVE 3 
Uit een groot aantal inzendingen plukte een 

onschuldige hand de winnaar. Het lot viel op: 
Enwin Van Houtvinck, Diestsesteenweg 443/ 
14, 3200 Leuven (Kessel-Lo). 
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DELEZERINHETOOTJE? 

Lezersbrieven geven maar zelden een representatief beeld van wat de lezers echt 
denken. Ook zonder lezersbrieven draaien de persen volop... (foto VUM) 

A
AN lezersbrieven wordt veel be
lang gehecht. Het wederwoord 
van de lezers wordt echt ver
slonden. Volgens Wim Van der 
biesen, doktor in de kommuni-
katiewetenschap aan de K.U.L. 
heeft deze rubriek zoveel suk-
ses omdat de lezer daar een 
geestelijke konfrontatie kan 
aangaan met een kollega-lezer. 
Het is voor de lezer van een blad 

van belang zich al dan niet te kunnen identifi
ceren met andere lezers en met de redaktie. 
Wanneer het blad, zoals dit magazine, nauw 
verbonden is met een partij, krijgt de lezers-
brief nog een ekstra dimensie: de kritiek of het 
applaus kan dan niet alleen aan de redaktie 
gericht worden, maar (ook) aan de partijlei
ding. 

MARGINAAL 
De redakteurs zelf hechten eveneens veel 

belang aan de brievenrubriek. Er wordt wel 
eens gezegd dat joernalisten liever één slechts 
lezersbrief ontvangen dan helemaal geen 
reaktie op hun pennevrucht. Op de redaktie 
van de Engelse krant The Daily Mirror bvb. 
zouden uittreksels van lezersbrieven cirkule-
ren, samen met de hitlijst van afdelingen of 
diensten die het hoogste aantal brieven sko-
ren. Het aantal brieven dat een artikel heeft 
losgeweekt wordt door de schrijvers van die 
artikels met trots vermeld. En er zijn Duitse 
joernalisten die de lektuur van het weekblad 
Der Spiegel steevast met de brievenrubriek 
beginnen. 

Ofschoon de lezersbrief gretig gelezen 
wordt en heftige emoties kan tot leven brengen 
— denk maar aan de zogenaamde polemieken 
— blijft hij een marginaal verschijnsel: „in 
verhouding met het totaal aantal lezers van 
een tijdschrift is het aantal briefschrijvers zeer 
miniem, zelfs onbeduidend klein" schrijft Luc 
Van Onsem in zijn eindverhandeling „Belang 
en betekenis van de lezersbrief" (K.Ü.L, 1981). 

Kommunikatiewetenschappelijk onderzoek 
over de lezersbrief staat in Vlaanderen in zijn 
kinderschoenen. Enkele licentiaatsverhande-
llngen (die dan vaak nog een fragment van het 
totale veld belichten) uitgezonderd, werd er 
praktisch geen studie over gepubliceerd. 

PRAVDA 
In het buitenland werd er al wel wat onder

zoek verricht. Voor de vuist weg enkele gege
vens: de gerenommeerde New York Times 

ontvangt gemiddeld 40.000 brieven per jaar. 
Daarvan wordt slechts 7% gepubliceerd. In de 
Moskouse Izvestia staat een team van vijftig 
beroepsmensen borg voor de behandeling van 
de lezersbrieven: lezen, beantwoorden, en — 
eventueel — bewerken en publiceren. Ook de 
Pravda schenkt veel aandacht aan de lezers
brief: in verschillende rubrieken (Brieven aan 

Slechts een fraktie van de lezers 
van een krant of tijdschrift 
schrijft af en toe eens een lezers
brief. Nochtans vormt het lezers-
hoekje een van de meest gele
zen bladzijden in een periodiek 
blad. Door de lezers, maar ook 
door de redakteurs. 
Het grote belang dat vaak aan 
lezersbrieven gehecht wordt, is 
niet steeds terecht. Lezersbrie
ven zijn niet representatief voor 
het leespubliek, en ze kunnen 
gemanipuleerd worden. Raden 
wij U nu af om lezersbrieven te 
schrijven? Hoegenaamd niet, 
daarvoor iezen we ze te graag! 

de Pravda, In het spoor van een brief. Brieven 
met kommentaar. Alhoewel de brief niet gepu
bliceerd werd, ...) ging men dieper in op 
hetgeen de lezers schreven. Men meldt bvb. 
welke stappen gezet werden om een klacht te 
behandelen, welke reporter de zaak verder 

onderzoekt, welke antwoorden de redaktie 
ontvangt... 

Luc Van Onsem ging o.m. na op welke 
gronden de redakties lezersbrieven verwerpen 
of aanvaarden (dit wil nog niet zeggen publice
ren!). Vrij algemeen belanden anonieme en 
scheldbrieven alvast in de prullemand. Wan
neer de schijver een prominente persoonlijk
heid is, kan hij er bijna zeker van zijn dat zijn 
brief de nodige aandacht zal krijgen. Slecht 
geschreven en te lange brieven, brieven waar 
de zelfpromotie van de schrijver afdruipt, brie
ven over onden/verpen die volkomen uitgeput 
en verzadigd zijn, brieven die elders reeds 
gepubliceerd werden en omzendbrieven ma
ken weinig kans om door de sluis van de 
brievenselektie te passeren. Brieven daarente
gen waarin duidelijk bekwaamheid en een 
klare kijk op de zaak naar voren komen, 
gevarieerd, verstandig en in korte bewoordin
gen geschreven, krijgen de meeste waarde
ring. 

Men stelt vaak vast dat lezers in hun brieven 
de vlag van de krant nabootsen. Vooral de 
tema's die door de redaktie zwaar bespeeld 
worden, vindt men terug in de lezersrubriek. 
De Brieven aan 't Pallieterke zijn hiervan een 
mooi voorbeeld. De vraag is of dit aan de lezer 
dan wel aan de redaktie ligt. M.a.w. manipule
ren sommige redakties hun lezersrubrieken 
soms? Volgens dr. Van der biesen is deze 
vraag onmogelijk te beantwoorden. Wellicht 
(„met een aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid") worden in vrouwenbladen met 
hartsrubrieken heel wat lezersbrieven gefin
geerd. In deze „tante-rubrieken" wil de lezer 
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LEZERSBREVEN 

zijn literair voyeurisme kunnen botvieren met 
situaties, problemen en komplekse verhoudin
gen die de verbeelding van het dagelijkse 
leven ver overstijgen Maar of ook de zoge
naamde nationale dagbladpers zich hieraan 
bezondigt, zal men met snel te weten komen 
„Men zal het U in ieder geval met toegeven", 
weet Van der biesen 

REDAKTIE BESCHIKT 
Een lezersbnef fingeren, d w z lezersbne-

ven door redakleurs geschreven publiceren, is 
zowat de ergste vorm van manipulatie die de 
lezersrubnek kan ondergaan Toch zou dit 
volgens Van Onsem gebeuren, bvb om een 
reaktie uit te lokken of een tema m diskussie te 
brengen 

Maar de redaktie heeft nog een resem 
andere manipulatietechnieken ter beschik
king het met publiceren of voorlopig inhouden 
van brieven is daar waarschijnlijk de meest 
gebruikte van Vlak voor de verkiezingen zal je 
bvb m Het Volk, de Gazet van Antwerpen of 
Het Nieuwsblad met gauw een goed geargu
menteerde anti-CVP-brief vinden 

Men kan een lezersbnef ook manipuleren 
door hem op een bijzondere wijze te schikken 
en te presenteren Zo kan een bnef tussen de 
vele andere onmiddellijk de aandacht trekken 
En men kan natuurlijk lezersbneven naar be
lieven inkorten, wijzigen of van een redaktio-
neel naschrift voorzien 

En deze laatste "manipulaties" zijn af en toe 
noodzakelijk stijlverbetenngen kunnen de 
leesbaarheid bevorderen, inkorten is soms 
noodzakelijk wegens plaatsgebrek Het wordt 
pas bangelijk als een redaktie zelf haar eigen 
mening wil doordrukken en brieven weglaat 
waann een andere opinie verdedigd wordt, of 
wanneer een redaktie andere standpunten laat 
verschijnen in onhandige formuleringen 

Nadat een lezersbnef de filter van de redak-
tionele manipulatie gepasseerd is, luidt de 
konklusie in ieder geval de lezer wikt, maar de 
redaktie beschikt 

Toch vervullen kontroversiele bireven m de 
kranten soms een onmisbare funktie aan
breng van nieuwe gezichtspunten, nieuwe te-
ma's of aanvullende informatie, de weergave 
van een waardevol tegengewicht voor een 
redaktioneel standpunt, of gewoon aanklach
ten, protesten of verzoeken 

Wanneer we, zoals in de aanvang van dit 
artikel, deze elementen toepassen op de partij
gebonden pers, wordt al snel duidelijk dat 
evenzeer daar de lezersbnef een onvervang
bare rol kan spelen in het tot stand brengen 
van een diskussie tussen de standpunt- of 
beleidsmakers enerzijds en de leden aan de 
basis anderzijds 

(pdj) 

PROFIEL VAN DE 
BRIEFSCHRIJVER 

Wie een lezersbnef schrijft, staat er met bij stil dat hij, op het totale lezerspubliek van zijn 
krant, een uitzonderingspositie inneemt Iedereen heeft zichzelf al wel eens voorgenomen 
een bnef te schrijven Maar meestal blijft het bij die gedachte Toch kan de verontwaardi
ging, de ergernis of het gevoel over noodzakelijke bijkomende informatie te beschikken zo 
groot zijn, dat er toch onmiddellijk naarde schrijfstok gegrepen wordt Deze mensen vormen 
de briefschrijvers bij uitzondering 

Zeldzamer nog zijn de bijna professionele briefschrijvers, de freaks van de lezersbneven 
Over van alles en nog wat menen ze hun mening wereldkundig te moeten maken, en naar 
verschillende media toe Ze zijn op de redakties trouwens goed gekend, zo goed zelfs dat 
sommige hoofdredakteurs weigeren nog langer bneven van die eksentriekelingen op te 
nemen 

De Duitse kommumkatiewetenschapster Elisabeth Noelle-Neumann stelde een profiel 
samen van deze bnefschrijvers Neumann zegt dat zij meestal 

-uit de eerder welstellende lagen van de bevolking afkomstig zijn, 
-belangstelling hebben voor een specifiek probleem, 
-geïnspireerd worden door een "derde" instantie, 
-over veel vrije tijd beschikken, 

-zich gemakkelijker uitdrukken dan de doorsnee lezer, een hogere scholingsgraad 
bezitten en eerder in een stedelijk milieu wonen dan op het platteland, 

-tot de traditionele klagers en malkontenten behoren (Bneven van bnefschrijvende lezers 
die zich wegens deze laatste zin in hun wiek geschoten voelen, zullen met gepubliceerd 
worden) 

HINTS VOOR 
LEZERSBRIEFSCHRIJVERS 

Wie af en toe eens een lezersbnef schrijft, willen wij enkele tips geven Het zijn 
wetenswaardige suggesties die de kans dat uw brief gepubliceerd wordt vergroten 
(gebaseerd op Hov/ to be heard making the media work for you, T Klein & F Danzig, 
1979) 

- wees kort en schrijf duidelijk (tik liefst uw bnef), 
- blijf steeds probleemgencht en blijf bij de zaak, 
- zorg steeds voor een logische opbouw, 

- zorg ervoor dat je brief iets aan de diskussie toevoegt, 
- stuur geen bneven die jou alleen persoonlijk aanbelangen, 
- wees met schimpend of beledigend, 

- als je kritiek levert, zorg ervoor dat die goed geargumenteerd is, geef ook opbouwende 
kritiek, 

- hoe individueler de bnef, hoe beter, 

- onderteken steeds je brief, 

- als je een of andere funktie bekleedt, vermeldt die dan bij de ondertekening, 

- vermijd dat je aanzien wordt als een propagandist of pleiter voor een bepaalde aktie- of 
drukkingsgroep 
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GORDELEN MET CLOUSEAU 

De suksesvolle Vlaamse groep Clouseau blijft In het nieuws. De groep pakt uit 
met een nieuw nummer over de „Gordel". Afwachten of het de opvolger wordt 
van „Anne". (foto VUM) 

D
E jonge Brabantse popgroep 
Clouseau, die nipt (én ridderlijk) 
het Songfestival aan Ingeborg 
overliet scoorde op haar beurt een 
Vlaamse Top Een-hit. En in af
wachting van de debuutelpee die, 
naar men ons zopas bevestigde, 
normaal eind september in pro-
duktie van Hans Kusters zou ver
schijnen, komt de groep suksesvol 
de zomer door. Met een resem 

optredens én Zomerhit 89, voor zowat veertig
duizend verkochte eksemplaren van Anne. 

GOEDE AARDE 
De broers Kris en Koen Wauters hebben zelf 

de gordel meegefietst en gewandeld, en weten 
dus waarover ze het hebben. De tekst is van 
Mieken Savenberg (zus van drummer Bob) die 
bij de BRT in goede aarde viel, op één woordje 
na, en is op muziek gezet door het vijftal. Óf 
het een nieuwe Clouseau-hit wordt is een open 
vraag, maar de gordel zelf wordt alleszins ook 
dit jaar een voltreffer. 

ORGELTREFFEN 
Eerst nog is er vandaag donderdag te Brug

ge de afsluiting van tien jaar Showburg, met op 
de brug om 21 u. optreden van Percussa. Ook 
het twintigste Orgeltreffen te Veurne is aan zijn 
laatste dag toe, met een optreden van groot
meester Kamlel D'Hooghe, direkteur van de 
Brusselse Konservatorium en titularis-organist 
van de Grimbergse Abdijkerk. Hij is een be
kend figuur ook omwille dat hij er in '69 reeds 
bij was, en brengt voor de eerste keer werk van 
Tournemire in de St.-Walburgakerk, en be
steedt aandacht aan Bach, Lemmens, De 
Grigny en Steyaert, met aanvang om 20u.30. 
Zaterdag is Marilly in koncert in het Casino te 
Middelkerke waar je zondag (eveneens om 
20u.) kan deelnemen aan de 4de nacht van de 
kapitein. Dit is uiteraard voetballer Jan Ceule-
mans, die toen in Mexiko '86 eveneens gekon-
fronteerd werd met de schrijnende armoede. 
Ten voordele van de kansloze jongeren ginds 
in Toluka kan je voor 3.000 frank een feestelij
ke maaltijd proeven met muziek van de Indi-
ras, en de helft van je bijdrage wordt meteen 
aan het tehuis ginds overgemaakt. Info en 
reservatle kan telefonisch 059/30.05.03. En 
voor de talrijke liefhebbers van de Simple 
Minds: na hun uitverkochte koncerten zijn ze 
terug, maandag 29 augustus e.k. om 20u. in 
Vorst-Nationaal. 

VAN MORRISON . 
Een donkere hoes met onderaan een statige 

witte zwaan op een vijver, die herfstkleuren bij 

Het is hoog tijd om in te schrij
ven: volgende week zondag 3 
september is het weer zover, en 
in deze tijd van heropgerakelde 
problemen omtrent faciliteiten 
en aanverwanten hebben de 
Vlaamse Brabanders meer dan 
ooit uw steun nodig! Na het gor-
deilied van Will Tura kon de BRT 
geen betere keuze doen, en het 
refrein Gordelen, leder jaar weer 
gordelen van Clouseau is een 
meevalier. 

zonsondergang verraadt. En in de groeven 
een sfeervolle Van Morrison, die duidelijk op 
een keerpunt zijn omgeving bekijkt, mijmert, 
stilstaat, en zich vragen stelt. Het religieuse en 

het mistieke zijn steeds (door zijn Ierse af
komst?) een leidraad geweest, en op deze 
plaat bewandelt hij de wegen van de gospel, 
terwijl de ballades tot de meest toegankelijke 
behoren die hij ooit schreef. Bij momenten 
heeft hij, zoals in Daring Night even die vol
bloed rythm & blues te pakken, zoals je hem 
herkent uit zijn prille Them-periode van twintig 
jaar geleden. Maar van bij het inleidende 
Whenever God shines... weet je dat dit de 
échte Van Morrison is, die zich zoals een tijdje 
geleden op Torhout/Werchter (onder de nach
telijke spots) op zijn best voelt. Dit keer is het 
met Cliff (Richard) aan zijn zijde, die borg staat 
voor religieuze waarachtigheid zonder zich 
aan een kerk of gemeenschap te wagen. Op 
de voorzijde ontdek je als twee gospels, een 
ballade-tweeluik, en twee korte songs die aan 
„Irish Heartbeat-LP" herinneren. De omme-
kant start ,,to live in God" met weer gospel, 
een lied voor Ierse herfstkleuren, en na er even 
ritmisch tegenin te gaan het besef dat de 
zomer eindeloos is, als je het mooie van de 
dingen weet te ontdekken... (Caledonian Pro
ductie, uit bij Polydor). 

S.D. 
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BOEKEN 

RAYMOND CHANDLER, 
SCHRIJVER IN 
HOLLYWOOD 

P
RODUCER John Houweman ver
telde ooit dat hij bij zijn eerste 
ontmoeting met Chandler had ge
noteerd dat „zijn scheppende da
gen reeds achter hem lagen, maar 
dat zijn groot sukses nog voor 
hem lag'" Houseman heeft wel 
zijn part van de Chandler-mythe 
moeten ondergaan Met The blue 
dahlia, produceerde hij de enige 
film gebaseerd op een origineel 

script van Chandler — deze was er met zo 
gelukkig mee, maar zijn hele reputatie als 
scenanoschrijver werd gevestigd met deze 
film 

Het IS een opwindend melodrama, met Alan 
Ladd, die naar huis komt uit het leger en 
ontdekt dat zijn vrouw hem ontrouw is Zij 
wordt vermoord en hij wordt verdacht 

Chandler was, zoals reeds gezegd, al bezig 
aan de roman, toen hij terug in dienst kwam bij 
Paramount Tussen de twee kontrakten in 
waren ook de rechten van zijn The Big Sleep 
verkocht aan Warner Brothers Hij sleepte er 
7 000 $ voor in de wacht — voor Farewell, my 
lovely (verfilmd als The Falcon takes over) 
kreeg hij 2 000 $ en voor The high window (als 
Time to kill) ving hij 3 500 $ 

Op het ogenblik dat Chandler terug bij 
Paramount aankwam, was de studio in volle 
paniek, want hun topster, Alan Ladd, zou 
binnen liefst drie maanden worden gemobili
seerd en er was geen Laddfilm voorhanden, 
om gedurende zijn afwezigheid uit te brengen 
Toeval wilde dat Chandler zich bij een lunch 
met producer Houseman bekloeg dat hij voor 
het schrijversblok zat, en dat hij er aan dacht 
het boek dat hij nu bezig was, om te werken tot 
een filmscenano Na de lunch gingen ze naar 
Chandler thuis en Houseman las de eerste 120 

pagina's van het boek Acht uur later had 
Paramount The blue dahlia gekocht en zat 
Chandler aan het scenario voor de nieuwe 
Alan Ladd film te werken Binnen de dne 
weken leverde hij de eerste helft van het script 

De verfilming begon, maar reeds in de vierde 
week werd het duidelijk dat Chandler in proble
men zat en dat hetzelfde probleem dat voor
dien zijn roman bedreigde, nu ook het scenario 
aantastte Steeds kleinere stukjes scenano 
kwamen uit zijn pen en de studioverantwoor-
delijken begonnen het ferm te knijpen, met in 
het minst geholpen door Chandler himself, die 
hen bij de lunch kameraadschappelijk op de 
rug sloeg en vroeg „Wat denk je dat er nu 
moet komen ' " 

In 1939 schreef de Los Angetes 
Times bij een besprekina van 
zijn eerste boek The Big Sleep, 
dat dit Chandter-boek best de 
basis voor een Humphrey Bo-
gart-fiim kon zijn. Meer dat zeven 
jaar later kwam The Big Sleep 
eindelijk op het scherm en met 
Bogart. Waarom de krant dat 
toen reeds schreef is een raad
sel, want toen zat Bogey nog 
volop in de B-films, of speelde 
tweedeplansrolien in A-fiims. 
High Sierra (1941), The Maltese 
Falcon (1941) en Casablanca 
(1943) lagen toen nog ver af. 

GRILLIGE SCHRIJVER 
Op 14 apnl 9145 kondigde Chandler aan dat 

hij zich terugtrok uit het projekt en Houseman 
legde hij uit, dat het om redenen van fair play 
tegenover diens persoon ging De volgende 
dag kwam hij dan weer met het voorstel dat hij 
alleen het scenario kon afwerken m bezopen 
toestand, en dat dat natuurlijk tenkoste ging 
van zijn eigen gezondheid, maar dat hij dat wel 
wilde doen voor een goeie vnend, die even
eens op Engelse scholen had gezeten Tegelij

kertijd legde hij Houseman een lijstje voor, met 
een aantal voorwaarden 

A Twee cadillacs, dag en nacht beschik
baar, met chauffeur, voor zijn huis, om 

1 het afhalen van de dokter (Chandler's of 
Cissies) 

2 Pagina's van het scenano naar en van de 
studio te brengen 

3 De meid naar de markt te brengen 

4 Onvoorziene zaken en noodgevallen 

B Zes sekretaresses — m groepen van twee 
— om de klok beschikbaar, zodat er steeds 
iemand was om op te nemen, te tikken of 
andere mogelijke noodgevallen 

C Een direkte telefoonverbinding met thuis 
— dag en nacht 

Houseman had weinig keus, Ladd moest 
binnen de 10 dagen naar het leger en als de 
film er dan met was, was het ook goodbye aan 
zijn baan Dus stemde hij ermee in Chandler 
zoop de hele tijd en zijn scnpt (met de film) 
eindigt met de woorden „Hoor ik daar nu met 
iemand spreken over een glaasje whisky''" 

Dit was zijn laatste werk in een studio, al 
werd de film een enorm sukses De meeste 
reviews noemden het een Chandlerfilm en zijn 
naam werd sinoniem van een stijl Wat later 
zou bekend worden als film noir werd zelfs 
door de Amerikaanse recensenten als een 
trend herkend MGM produceerde The Post
man Always Rings Twice naar Cam, deze 
opende zes dagen voor The blue dahlia en 
Warner Brothers was het publiek reeds aan het 
klaarstomen voor The Big Sleep, die dne 
maanden later werd verwacht 

Willem Sneer 

VOLGENDE WEEK 

Raymond Chandler en Hitchcock 
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BOEKEN 

HET DUITS 
DEEG 

Naast het Frans, het Spaans en het Italiaans 
heeft het Duits de jongste eeuwen als kuituur 
— maar ook als „imperialistische" taal zijn 
stempel gedrukt op vele kultuuruitingen in 
westelijk Europa. Tengevolge van oorlogsom
standigheden werd het een minderheidstaal 
op randdelen van zijn taalgebied. In heel wat 
gebieden van de oostelijke (kolonisatie)rulmte 
daarenboven verdween het als gebruikstaal. 
Denken we bv. aan Silezië, Pommeren, Bohe-
men, Moravië enz... 

De uittocht van leden van Duitse minderhe
den uit oostelijke diaspora blijft voortduren. En 
de grote uitdrijving door de Sovjets, na WO II 
schijnt bij velen vergeten te zijn. Maar de 
duitstalige randminderheden herleven; het 
zijn er precies 10! De bij ons best bekende 
Eupen en Sankt-Vith, tellen naast de minder 
bekende Montzener gemeenten, Bocholz en 
het Areler Bezirk (Aarlen), samen + 100.000 
inwoners. 

Zonder veel omhaal hebben Denen en Duit
sers in Noord-Sleeswijk hun minderheden alle 
rechten gegeven die men binnen een normaal 
werkende demokratie mag venwachten. Luk-
semburg zocht een pragmatische oplossing 
voor zijn 254.000 inwoners en erkende de 3 
talen als officieel (Duits, Frans en Alemanisch). 
In Duits-Lotharingen en de Elzas blijft het élke 
dag vechten om élke cm taalrecht tegen het 
Parijse centralisme te veroveren. Tirool en de 
enkele Duitse taaleilanden in de Dolomieten 
en Aoste verwerken (grotendeels) beter dit 
gevecht met de gelijkaardige druk uit Rome. 
Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis 
vonden deze „Tien" mekaar in een Europees 
simposium (26-29 maart 1987) te Eupen. Daar
uit groeide met — Deutsche Gründlichkeit! — 
een pracht van twee verslagboeken. 

In vier tema's wordt het Duits in die 10 
gebieden bekeken vanuit: het onderwijs, de 
media, het bestuur & rechtspraak en de socia
le betrekkingen. Dit zijn tevens de 4 hoofdstuk
ken van het goedgekende verslag over de 
minderheidstalen in de EG door Willy Kuijpers. 
Bovendien werd in een eerste deel een be
schrijvende toestand van het Duits in België 
opgenomen met een inleiding van de bekende 
Oksitaan prof. Guy Héraud, die zelf zeer goed 

— ,,Oeutsch als Umgangs- und Muttersprache in 
Belgien" — 365 fr. 

— ,,Deutsch als Umgangs- un Muttersprache In 
der Europëlschen Gemeinschaft" — 950 fr. 

Rek. 083-1652602-16 van H. Jennings, Haag-
doornenlaan 13 te 1950 Kraainem. 

Duits spreekt. Prof. Héraud was persoonlijk 
naar Leuven gekomen om er het boek, gedrukt 
door de firma E. Peeters (Oriëntaliste) uit 
Winksele-Herent, voor te stellen. 

De drijvende kracht achter dit hele opzet is 
de simpatieke, dinamische BRF-radiojoerna-
list Hubert Jenniges. Bij hem kom je terecht 
om beide delen te bestellen. 

ADVERTENTIE 

NR. 20 IS NU TE KOOP 

V(K)KJo\(,K-)(»-ri 1 ^ ^ m ^ 

30 VOORDELEH ^^ 
OPEENWJ i^,,„ 

'i n 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naam Straat 

Postcode _ Plaats. . Tel.. 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Ivlelboomlaan 33,8800 Roeselare 

Per kerende krijgt u een recent proefnummer. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

20ste BIËNNALE MIDDELHEIM 
Voor de 20ste editie van de Biënnale in het 

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Mid-
delheim te Antwerpen werd besloten samen te 
werken met de stichting Europalia die voor de 
eerste maal in 20 jaar de Europese grenzen 
overschrijdt en Japan als tema-land koos. 

NATUUR 
Middelheim is inderdaad een ideale plaats 

om een overzicht te geven van de hedendaag
se Japanse beeldhouwkunst. Immers, het 
prachtige park is een uniek kader dat wonder
wel overeenstemt met het diepe natuurgevoel 
dat een konstante is in de Japanse kunst en 
kuituur. Van de 15 relatief jonge deelnemers 
(de geboortedata variëren van 1940 tot 1961) 
kwamen de meeste trouwens naar Antwerpen 
om te kontroleren hoe hun werk in het natuur-
dekor geïntegreerd werd. Sommige beelden 
werden zelfs speciaal voor de specifieke om
geving gekreëerd. De Japanse kunstenaars 
bewijzen levensecht dat het museum nog altijd 
een uitzonderlijk, gedroomde omgeving vormt 
voor beeldhouwkunst. Een zomerse kunstwan
deling dus zeker waard. 

TOCH ENIGSZINS 
TELEURSTELLEND 

Ondanks de globale hoge kwaliteit van de 
beelden, voelt men na een rondgang toch enig 
onbehagen. De inzending mist in haar totaliteit 
een overtuigende Japanse autenticiteit. De 

Van Kinnio Tsuchiya: Memory, een 
stalen monument uit 1989. 

Westerse invloed is bijna steeds aanwijsbaar 
en ongetwijfeld daardoor boeten tal van wer
ken aan innerlijkheid in. Nu is die Westerse 
invloed wel min of meer begrijpelijk. De Japan
se beeldhouwkunst mist nog traditie en rijp
heid in de eigenheid. Buiten de grote Boedda-
beelden (die dan nog altijd een religieus-
toegepaste funktie hadden) bestond er in feite 
geen skulpturaal kreatieve traditie in het land 
van de Rijzende Zon. Na de Tweede Wereld
oorlog maakte men kennis met de Westerse 
kunst. Men ging wel niet banaal aan het 
plagieren, maar werkelijk eigen originaliteit 
vraagt nu eenmaal meer dan enkele decennia 
of één generatie. Wanneer eerlang de,,culture 
choc" in Tokio geheel zal verwerkt zijn, mogen 
we uit Japan beslist grootse dingen tegemoet 
zien. Het jonge talent dat zich nu al in het 
Middelheim beddenpark manifesteert staat 
daar beslist borg voor. 

20ste Biënnale De Hedendaagse Japanse 
Beeldhouwkunst, Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst, Middelheimlaan 61, 2020 
Antwerpen, telefoon 03/827.15.34. Nog tot 29 
oktober, elke dag geopend vanaf 10 uur, in 
augustus tot 19 uur, in september tot 18 uur, in 
oktober tot 17 uur. Toegangsprijzen 150/100 
frank. 

WEEK VAN DE BIOSFEER 

Van Kohdai Nakahara: het vreemd
soortige katal<uritorgifucliyo, brons en 
marmer uit 1988. 

De wereldwijde aantasting van ons leefmi
lieu is zonder twijfel een van de belangrijkste 
problemen die het voortbestaan van de mens
heid bedreigen. Het is logisch dat de weten
schappelijke wereld hierbij niet afzijdig kan 
blijven en zijn stem moet laten horen. De Vrije 
Universiteit Brussel heeft dit blijkbaar begre
pen en organiseert van 16 tot 26 september 
een flink gevulde Week van de Biosfeer op 
haar Campus Oefenplein. 

De Week omvat naast een klassiek koncert, 
een kultureel programma, films en de tentoon
stelling Het Leefmilieu Wetenschappelijk Be
keken, vooral gesproken programma's. Als 
voornaamste citeren wij: het kollokwium ,,Het 
Behoud van het Regenwoud: de Verantwoor
delijkheid van Europa", het seminarie Ecosop-
hy: towards a Bispheric Ethic en een groot 
debat over Ekologie en Ekonomie (Dit was ooit 
het tema van het VU-kongres in 1982). 

Het hele gebeuren, op zich hoe belangrijk 
ook, blijft evenwel in de schaduw van de reden 
waarrond het georganiseerd wordt: de toeken

ning van twee eredoktoraten. De direktie van 
de VUB heeft namelijk besloten postuum een 
eredoktoraat toe te kennen aan de Braziliaan
se milieuaktivist en leider van de rubbertap-
persvakbond Chico Mendes als erkenning 
voor de geweldloze strijd die hij voerde voor de 
rechten van de armste bewoners van het 
Amazonewoud en voor het behoud van het 
woud zelf. 

Ook werd een eredoktoraat toegekend aan 
de Franse oceanograaf Jacques-Yves Cous-
teau voor zijn bijdrage tot een betere kennis 
van de natuur en zijn inzet ter vrijwaring van 
het bevroren kontinent Antarktika. In het kader 
van deze eredoktoraten wordt dus de Week 
van de Biosfeer ingericht, waarbij de milieu
problematiek in al zijn aspekten centraal staat. 

Voor meer inlichtingen, het gedetailleerde 
programma en inschrijvingen: Vrije Universi
teit Brussel, ,,Week van de Biosfeer", t.a.v. W. 
Vermander, Meco, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. 
Telefoon 02/641.35.30 en 02/641,22.82. 
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DUURDER, BETER. SNELLER 

O
p het tartan werden de jongste 
weken een reeks prestigieuze 
GP-meetings afgewerkt. Daarbij 
werden in Zunch, Berlijn en Keu
len drie wereldrekords gevestigd 
In de coulissen van de wieler
sport werd menig hartig woordje 
gewisseld Er was de ergernis 
van sponsor Lambert om Tour
winnaar Greg Le Mond die op alle 
mogelijk manieren onder zijn 

kontrakt probeert uit te komen en er is de 
droefenis van Eddy Merckx om zijn opvolgers 
die zich m het vooruitzicht van het wereldkam
pioenschap blijkbaar met de minste moeite 
willen getroosten Dat in het Franse Lyon de 
baanwielrennerij vermoedelijk definitief ten 
grave werd gedragen, verraste enkel de leek 
In Bonn zwommen onze zwemmers een aardig 
stukje mee op de Europese kampioenschap
pen die bij de vrouwen naar aloude gewoonte 
door Oost-Duitsland werden gedomineerd 

Binnenlands eiste de start van de voetbal-
kompetitie alle aandacht op maar de meest 
spektakulaire ontwikkeling deed zich voor in 
Groot-Bnttannie waar het trotse Manchester 
United van eigenaar veranderde 

Vanzelfsprekend is de m de voorbije jaren 
zwaar beproefde FC Liverpool de meest presti
gieuze voetbalklub van Engeland In de jong
ste veertien seizoenen wonnen de Reds min
stens om de twee jaar eén landstitel Om over 
hun Europese en Engelse bekersuksessen 
maar te zwijgen Desondanks zal geen Bnt 
ontkennen dat het charisma van de legendan-
sche Manchester United al die tijd onaantast
baar groot bleef De magie van Old Trafford 
blijft onovertroffen De Babes van Matt Busby, 
de vliegtuigramp van Munchen en legendari
sche figuren als Bobby Charlton, George Best 
en Denis Law schonken de vereniging legen-
dansche allures Manchester United is leven
de geschiedenis Het is één van de centrale 
zuilen van de Britse voetbaltempel. 

1,3 MILJARD 
Die tempel was een kleine twintig jaar lang 

de eigendom van de familie Edwards Maar 
veel feesten werden er in het heiligdom met 
gevierd Ondanks ettelijke miljoenenaankopen 
haalde de klub zelden of nooit de top Het 
wekte dan ook geen verwondering dat meerde
re rijke lieden zich geroepen voelden de klub in 
bescherming (lees eigendom) te nemen. Er 
waren de mediamagnaat Robert Maxwell en 

de Libanese zakenman Amer Midani (31 jaar 
jong en beheerder van de klub) die zich als 
kandidaat-kopers aanboden Maar voorzitter 
Martin Edwards wees elk bod af. Tot hi] vorige 
week plots door de knieën ging voor ene 
Michael Knighton Gans Engeland was verrast 
en geschokt want „nooit eerder kon iemand zo 
onbekend een zo bekende instelling opko
pen" Knighton is 37 en afkomstig van het 
eiland Mann Hij is vanzelfsprekend geslaagd 
in zaken en bood tien miljoen pound voor het 
aandelenpakket van de familie Edwards Voor 
de bezittingen van de andere aandeelhouders 
IS hij bereid nog eens zoveel boven te halen. 
De rekening is vlug gemaakt de trots van het 
Engels voetbal is een kleine anderhalf miljard 
frank waard De bedienden van de Lancashire 
and Yorkshire Railway die de klub m 1878 
stichtten, zullen het zo boud wel nooit ge
droomd hebben 

Het IS met onze bedoeling verder op de 
Engelse toestanden in te gaan. Wij haalden 

De sportwereld heeft niet stilge
staan tijdens de zomerrust van 
WIJ. Er deden zich tal van merk
waardige feiten voor. Ffandrien 
zet ze even op een rijtje. Hij vat 
ze samen In drie sleutelwoor
den: Manchester United, Ander-
lecht en Aoulta. 

het wedervaren van United enkel aan om te 
wijzen op ontwikkelingen die vroeg of laat ook 
in ons land onafwendbaar zullen zijn Wanneer 
de kommercie of het zakenleven zich met de 
sport bemoeit zal zij haar ook overmeesteren. 
Zoveel IS zeker KV Mechelen floreert bij de 
gratie van John Cordier. AA Gent is eigendom 
geworden van een konsortium met een mense
lijk maar zeer ekonomisch gelaat Waregem 
was destijds een dood vogeltje toen het door 
„Bekaert" werd gered en Anderlecht is sino-
niem van de familie Vanden Stock. 

Voor zover we weten werd de waarde (?) van 
onze klubs nog met in aandelen of eigendoms
bewijzen vertaald maar we lopen weinig kans 
ons te vergissen wanneer we veronderstellen 
dat dit over enkele jaren onvermijdelijk zal 
gebeuren De nood is immers overal groot en 
wie met de ene hand geeft neemt met de 
andere Aan die wetmatigheid zal het topvoet
bal met ontsnappen. Overigens hoeft men de 
ogen maar open te houden PSV is van de 
gloeilampenfabnek zoals Philips nogal pro-

Saïd Aoulta, het loopwonder is vrijdag 
te gast op de Heizel. Na zijn nieuwe 
wereldtijd op 3.000 m doet hij een aan
val naar het mijlrekord. 

zaïsch wordt omschreven AC Milaan is van 
Berlusconi, Olympique Marseille zit in de por
tefeuille van Bernard Tapie en zo kunnen we 
nog wel een tijdje doorgaan. Het tijdperk van 
de klassieke klubleider is in de jaren tachtig 
definitief afgesloten. Constant Vanden Stock 
was misschien de laatste en het toeval heeft 
gewild dat hij ook een bekwaam zakenman is 
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die precies daardoor de brug tussen gisteren 
en morgen heeft geslagen. 

BELOFEVOL 
De ploeg van diezelfde Constant Vanden 

Stock is anders veelbelovend aan de l<ompeti-
tie begonnen. Anderlecht voetbalde fris, aan
trekkelijk, meeslepend. Onder de Mos heeft 
het vernieuwde elftal in weinig tijd veel weg 
afgelegd. Anderlecht wil blijkbaar ook spel-
technisch opnieuw met zijn groot verleden 
aanknopen. Dat mag wel na al die miljoenen
aankopen die vooral duidelijk maakten hoe 
groot de afstand tussen de top en de midden
moot wel is geworden en die de kompetitie in 
feite herleiden tot een strijd van één (of twee) 
tegen allen. 

België zou evenwel België niet zijn indien 
niet nog voor de eerste aftrap al flink wat herrie 
was geschopt door de kommissie Magot die de 
stadions op hun veiligheid inspekteerde en... 
in gebreke vond. Want het blijft een kwalijke 
ziekte: de meeste klubs vinden wel geld voor 
spelersaankopen maar niet om hun akkommo-
daties te verbeteren. Wanneer het daarop 

aankomt wordt verstoppertje gespeeld. Geèist 
wordt dat de overheid tussen komt. f^et welk 
geld dat dan wel moet gebeuren wordt er niet 
aan toegevoegd. Eigenlijk is het godgeklaagd 
dat vier jaar na het Heizeldrama nog maar zo 
weinig verbeteringen werden gerealiseerd. In 
dit verband mag ook de rol van de voetbalbond 
in vraag worden gesteld. Voortdurend worden 
door de ,,federatie" nieuwe geldbronnen aan
geboord, het moderne management heeft zijn 
intrede gedaan maar van een pilootfunktie 
hebben de heren nog nooit gehoord. De bond 
houdt zich angstvallig stil wanneer haar klubs 
bijna massaal in gebreke worden gesteld. 

OP NAAR 
DE MEMORIAL 

Gelukkig vielen op onze velden nog geen 
incidenten te melden. Wansmakelijke tafere
len zoals vorige zondag op Feyenoord blijven 
ons gelukkig nog bespaard en het is weinig 
waarschijnlijk dat soortgelijke onvrede ooit 
tijdens de in wezen vredelievende atletiekmee-
tings zal worden gesignaliseerd. Vrijdagavond 
is het weer hoogfeest. De Memorial start onder 

een gelukkig gesternte. Het belooft mooi weer 
te worden en in de voorbije dagen gingen de 
supercracks er onwaarschijnlijk hard tegen 
aan. In Zurich liep de Amerikaan Kingdom een 
verwoestende 110 m horden en in West-Berlijn 
verpletterde de Mexikaan Barrios het 10.000 
meter rekord van de Portugees Lopez. Dat was 
eigenlijk een halve tegenvaller voor de organi
satoren van de Van Damme die er in stilte op 
hoopten (en misschien nog hopen) dat die 
superprestatie in Brussel zou worden neerge
zet. 

Zondag in Keulen was het dan de Marok
kaan Aouita die toesloeg op drie kilometer. Hij 
veegde de elf jaar oude rekordtijd van Rono 
van de tabellen. Said, 29 al en vriend van zijn 
koning, finishte na 7.29.45. Hij is nu eigenaar 
van vier wereldrekords (1500, 2000, 3000 en 
5000) en voelt nog maar één grote betrachting: 
de mijl. Aouita, die aan zijn geslaagde poging 
éen miljoen ekstra overhield, weet dat de tijd 
dringt. Na zijn goeddeels mislukte Spelen in 
Seoul IS hij wel van erg ver teruggekomen. 
Indien hij er in slaagt Steve Cram het mijlre-
kord te ontfutselen krijgt de prins van de 
woestijn misschien zijn standbeeld in de tuin 
van het paleis van koning Hassan. 

Flandrien 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorsttessend middel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als «tons sanitatis, effectu 
mirabilis» ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-«n voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 
darmontéteking. Zenuw- en funktionele storingen, 
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie), 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. _ 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 
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TELEVISIE 

" ZATERDAG 26 AUG. 
BRT 1 

15.30 WK Wielrennen op de weg, amateurs 
17.30 De woudlopers, serie 
18.05 Robinson Crusoe, serie 
18.30 Jong Tenuto 1, jong muz. talent 
18.55 Gordel-Blikvanger, mode 
20.00 Sterrenwacht, nieuwe gezichten 
20.55 Shogun, serie 
23.00 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

17.00 VTM-Super 50, pop 
18.00 Transformers, serie 
18.30 She's the sheriff, serie 
19.30 Benson, serie 
20.00 The Godfather 11, film 

Ned. 1 

16.11 De avonturen van Sherlock Holmes, serie 
17.04 Vrouwtje Teelepel, serie 
17.40 Olifanten, natuurfilm 
19.19 Sneekweek, waterspektakel 
20.12 De Vlaschaard, Vlaamse film 
21.38 De puzzelfavorlet 
22.02 Hoogtepunten uit Weerklank, koncert 
22.41 Europees drama, serie 

Ned. 2 

17.00 The edge... and beyond, spekt, sport 
17.45 New wilderness, serie 
18.35 Top 40 
19.25 De heilige koe, motoren 
20.30 Miami Vice, serie 
21.25 Bryan Adams live, koncert 
22.10 Brubaker, film 
00.10 Het lelijke eendje, film 

Ned. 3 

20.27 KIrlll Kondrashin concours '89, klassiek 

ZONDAG 27 AUG. 
BRT1 

09.00 Kinderprogramma's 
15.30 Jakob achter de blauwe deur, jeugdfilm 
17.00 De speelvogels, serie 
18.10 Verhalen uit een speelgoedwinkel, serie 
18.35 Comedy capers, slapstick 
18.50 De kollega's, serie 
20.15 Shogun, serie 
22.45 Vivaldi, dok. 

BRT 2 

14.00 WK Wielrennen op de weg, profs 
14.15 Grote Prijs F1 van België, autorennen 

VTM 

15.00 VTM-KInderklub 
16.00 Animated classics, serie 
17.00 Tien om te zien, show 
18.00 Lou Grant, serie 
18.35 Sidekwks, serie 
20.00 Isadora, film 
' ' ' ' •'n Clone masters, film 

Ned. 1 

17.05 Thuis in de dierentuin, srie 
18.04 Vara's kindermenu 
19.07 Tot elke prijs, serie 
20.29 Bergerac, serie 
21.24 De Oprah Winfrey show, praatshow 

22.46 Golden girls, serie 
23.11 De wereld van Boudewijn Büch, interviews 

Ned. 2 

09.25 Laurel & Hardy, komisch filmpje 
09.50 Sprookjes van Grimm, sene 
10.25 Hals over kop, serie 
20.10 TV-Toen, terugblik 

Ned. 3 

21.10 Medio mei, komedie 

MAANDAG 28 AUG. 
BRT1 

17.30 De woudlopers, serie 
18.05 De peulschil, dóe-programma 
18.35 Avonturenbaai, serie 
18.55 Levende aarde, dok. serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 Das Boot, serie 
21.15 Zomerrock, verslag 
21.55 Leven zonder George, serie 
22.50 Mensen rond het Grote Oceaanbekken, dok. 
serie 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Iets in de regen, drama 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub 
18.05 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Rough Cut, film 
22.20 VroemtuJgen, motoren 
22.50 Taxi, sene 

Ned. 1 

15.50 De familie Penvanger, serie 
16.50 Kinderprogramma's 
18.05 Jagers van het luchtruim, natuurserie 
18.30 Ravioli, serie 
19.52 Inspekteur Dalgliesh, serie 

Ned. 2 

16.50 Kinderprogramma's 
18.08 Hollands glorie, serie 
18.58 Survival of the fittest, kwalifikatie 
19.23 De brekers, serie 
21.37 The making of Wilde Harten, dok. 
22.32 A summer's weekend by the sea, festival 

Ned. 3 

20.27 Van beitel tot beeldscherm, dok. 

DINSDAG 29 AUG, 
BRT 1 

17.30 De woudlopers, serie 
18.10 De zevensprong, fitnes voor kinderen 
18.25 De kleinste zwerver, serie 
18.55 De levende aarde, dok. serie 
20.00 Buren, sene 
20.25 Margriet, praatshow 
21.35 Hercule Poirot, serie 

BRT 2 

16.15 Waregem Koerse, reportage 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Muiterij op de Bounty, film 
22.10 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub 
18.05 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Soundmixshow 
21.00 Highway to heaven, serie 
22.20 Diamonds, serie 
23.10 VTM-Sport, basket 

Ned. 1 

15.30 Entree, kult. magazine 
16.20 G'oud en nieuw, show 
17.40 Kinderprogramma's 
18.38 Pop of the bill, muziekprogr. 
19.45 Zo vader, zo zoon, spel 
20.21 Nancy wake, serie 
22.47 Bouwen aan een schonere toekomst, dok. 

Ned. 2 

17.00 De levende wildernis, natuursene 
17.50 Heatcliff & Co, serie 
18.40 Het zal je kind maar wezen, serie 
19.35 T en T, sene 
20.28 De engel der wrake, serie 

Ned. 3 

20.27 Het begin van het einde, dok. over 1939 

WOENSDAG 30 AUG. 
BRT 1 

17.30 De woudlopers, serie 
18.10 Merlina, serie 
18.35 De tovenaar van Oz, serie 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 Begin de revolutie maar zonder mij, film 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Rondom de mensaarde, dok. serie 
20.50 De geest en de vorm, dok. serie 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub 
18.05 VTM-Super 50, pop 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 On the double, film 
21.40 Star, filmnieuws 
22.55 Simon and Simon, sene 

Ned. 1 

15.30 Vrouw zijn, magazine 
16.00 Portraits of America, dok. serie 
16.50 Lassie, serie 
19.45 Avonturenbaai, serie 

Ned. 2 

17.00 My dear secretary, film 
19.25 Family Ties, serie 
20.29 Run the Fauntlet, sportspektakel 
21.45 Special Paul McCartney, show 
22.40 Apollo 11, de eerste mens op de maan, dok. 
23.05 Pin up club, erotiek 

Ned. 3 

20.27 D.H. Lawrence's doorbraak, film 

DONDERDAG 31 AUG. 
BRT 1 

17.30 De woudlopers, serie 
18.10 Kung Fu, serie 
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EEN FILM PER DAG 

Vanessa Redgrave als moderne danseres en prominente vrijdenkster in 
„Isadora". Zondag 27 augustus op VTM om 20 uur. 

20.00 Buren, serie 
21.40 Where there is a will, film 

22.45 Wie schrijft die blijft, TijI Uilenspiegel 

BRT 2 

19.05 Zonen en dochters, serie 
20.00 Landendokumentaire, Tanzania 
21.00 De vlucht van de feniks, film 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 The pirate, miniserie 
22.20 Baby boom, serie 
22.45 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 

17.41 Vara's kindermenu 
19.21 De baas in huis, serie 
20.20 De kat en de kanarie, film 
21.55 Tommy Cooper, goocheltruks 
22.40 Bridgets keus, miniserie 

Ned. 2 

16.05 De stille kracht, serie 

20 30 Gentleman prefer blondes, film 

Ned. 3 

20.27 Droom en daad, dok. serie 

VRIJDAG 1 SEPT. 
BRT 1 

17.30 De woudlopers, serie 
18.10 Speel op sport, judo 
20.00 Buren, serie 
20.25 Zijn de goden gek?, film 
22.50 Citadel, serie 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
19.25 Atletiek, Monaco 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub 
18.05 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Taurus Rising, pilootfilm 
22.20 Dear John, serie 
22.45 Crime story, serie 

Ned. 1 

15.45 Olie, dok. serie 
16.40 Anne van het groene huis, serie 
18.25 Indonesië, dok. serie 
20.25 Inspekteur Dalgliesh, serie 
21.55 Drie hoog achter, serie 
22.40 In het holst van de nacht, serie 
23.30 De ene dief is de andere niet, film 

Ned. 2 

18.00 Dieren in het wild, dok. serie 
17.00 Derrick, krimiserie 
18.39 Tros zomerparade, show 
19.03 Knight rider, serie 
20.31 Corrie van Gorp show 
21.25 De laatste onschuldige, film 

Ned. 3 i,, 

20.27 Vijftig jaar later, dok. 
21.12 Warschau 1 september 1939, reportage 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 

BRUBAKER 
Gevangenisdrama uit 1980 met o.a. Ro

bert Redford, Yaphet Kotto en Jane 
Alexander. Door de laksheid van de gevan-
genlsdirekteur hebben een aantal cipiers 
de macht in handen, de goeverneur be
noemt een nieuwe direkteur... (Ned. 2, om 
22U.10) 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 

ISADORA 
Blografie van Isadora Duncan, de danse

res die het ballet nieuw leven inblies. Britse 
film van Karel Relsz uit 1969 met een 
fascinerende Vanessa Redgrave in de titel
rol. (VTM, om 20u.) 

MAANDAG 28 AUGUSTUS 

ROUGH GUT 
Amerik. film van Don Slegel uit 1980 met 

o.a. Burt Reynolds, Lesley-Anne Down en 
David Niven. De charmante Jack Rhodes 
leidt een luksueus leventje, maar zijn weel
de heeft hij te danken aan zijn illegale 
aktiviteiten in de diamanthandel. (VTM, om 
20u.) 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 

THE BOUNTY 
Naar het bekende boek,.Captain Bligh" 

van Richard Hough. Kapitein Bligh wil met 
zijn schip een reis om de wereld maken. De 
ervaren zeeman Fletcher maakt de toch 
mee, maar voor Kaap Hoorn loopt het 

verkeerd. Met Mei Gibson, Anthony Hop
kins, Laurence Olivier en Edward Fox. (TV 
2, om 20u.) 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 

ON THE DOUBLE 
Amerik. komedie uit 1961 met Danny 

Kaye, Dana Wynter en Diana Dors. In de 
Britse militaire basis zijn alle verloven inge
trokken nadat iemand generaal Sir Lawren
ce Mackenzie-Smith onder vuur heeft ge
nomen... (VTM, om 20u.) 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 

FLIGHT OF 
THE PHOENIX 

De bemanning van een afgelegen oliene
derzetting in Afrika vertrekt met een oud 
vrachtvliegtuig naar het vakantiecentrum 
Benghasi. Midden in de woestijn moet zij 
een noodlanding maken... Amerik. film van 
Robert Aldrick uit 1965 met o.a. James 
Stewart, Peter Finch en Richard Attenbo-
rough. (TV 2, om 21 u.) 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

THE GODS MUST 
BE CRAZY 

Zuidafrikaanse film uit 1980. In de Kala-
hari-woestijn wordt een dokumentaire ge
draaid over de bosjesmannen. Tijdens de 
opnamen gooit een zorgeloze Amerikaan
se piloot een leeg colaflesje naar beneden. 
De vondst van dit ,,beschavingsvoorwerp" 
veroorzaakt heel wat opschudding onder 
het kleine volkje... (BRT 1, om 20u.25) 
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UIT DE REGIO 

MEISE NAAR 
DIKSMUIDE 

27 DIEST: Naar Diksmuide Info bi| IJzerbedevaart-
komitee Diest 013/31 23 66 

SEPTEMBER 
1 BRUSSEL: Mosselfeest t g v 16-)arig bestaan 
herberg Viking, Arduinkaai 5, naast KVS Ook op 2 en 
3 september Telkens vanaf 12 uur 
2 OPWIJK: 8ste Reuze barbecue in St Pauluszaal 
Voorgerecht + hoofdschotel + nagerecht voor 250 
fr Org VU-Opwijk-Mazenzele 
2 HALLE: „Solliciteren Hoe doe ik dat?" Om 
lOu in de P Van Ruycheveltstraat 2 Inkom 50 fr 
Info 02/532 5314 Org Vlanp, Vlaanderen Natuur 
Jongeren 
8 LENNIK: De voeding vroeger en nu Om 13u 30 
in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
Org vzw Brab dienstverlening 
9 ESSENE: Eetfestijn 1989 Vanaf 18u in de paro
chiezaal te Essene (achter de Kerk) Ook op 10 
september van 11 u 30 tot 20u Org VU-Essene 
16 HALLE: „Voorbehoedsmiddelen behoed zijn 
voor een ongewenste zwangerschap" OmlOu inde 
P Van Ruycheveltstraat 2 Inkom 50 fr Info 02/ 
532 53 14 Org Vlanjo, Vlaanderen Natuur Jonge
ren 

GRAAG TERUG - Op het VU-bal te Brussel raakte 
VU-Liedekerke de afdelingsvlag kwijt Vinder wordt 
gevraagd deze terug te bezorgen langs Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

ADVERTENTIE 

Ga wóér je wil, 
Wannéér je wil. 
Dankzij je rijbewijs! 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold ll-laan 194 
ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 
DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
iMvendien in onze school. 

Traditiegetrouw legt het Karel Bulsfonds H/leise-
Wolvertem ook dit jaar een bus in naar Diksmuide 

Volgende opstapplaatsen zijn voorzien 
7u 30 Vilvoordsesteenweg 81 te 1860 Meise 
7u 40 Gemeenteplein te 1870 Wolvertem 
7u 50 Sint-Martmuskerk te 1860 Meise 
Na de plechtigheid te Diksmuide reizen we om 

15u 30 door naar leper We wonen er een bijzondere 
Last Post bij onder de Menenpoort met muziek, 
vlaggen en kransneerlegging door VOS 

Kostprijs van de bus 200 fr volwassenen, 50 fr 
kinderen onder de 18 jaar 

Gelieve in te schnjven bij Maunce Passchyn, 
Vilvoordsesteenweg 81, 1860 Meise, tel 02/ 
269 69 35 

ROUW TE ROOSDAAL 
Op 1 augustus ] I overleed in de O L V -kliniek te 

Aalst dhr Roger Verdicht De overledene was stichter 
van de Vlaamse Ziekenzorg-Roosdaal en VU-OCMW-
raadslid Hi] werd te Aalst op 22 maart 1936 geboren 

Op het ontroerende gedachtenisprentje lezen we 
o m het volgende 

,,Jouw eerste taak was afscheid nemen van je 
levenswerk , de Vlaamse Ziekenzorg" en haar over
dragen aan je medewerkers Het was een zware 
opgave, maar de anderen mochten zeker onder jouw 
ziekte met lijden Steeds die bezorgdheid om je 
medemens, om de zwakke, de hulpbehoevende, om 
je moeder om de kinderen' 

Het aanvaarden van de ziekte en nadien het 
verwerken ervan, scheen aanvankelijk onmogelijk, 
maar de bemoedigende woorden van je hele familie 
en je talrijke vrienden, je onvoorstelbare moed hiel
pen je er terug bovenop 

Toch voelde je beter dan iemand anders wat je te 
wachten stond, maar je hield het zo veel mogelijk 
verbolgen voor mij en onze kinderen, de trots van je 
leven i 

Je hebt gestreden, maar met gewonnen of zijn wij 
het die verloren hebben, wie zal het ons zeggen 

Aan mevrouw Madeleine Van der Plas en de zonen 
Gunter en Werner bieden \^ij onze blijken van diep 
medeleven bij het afscheiti van deze sociaal-bewo
gen en overtuigde Vlaming 

Het doodsprentje kon het met beter verwoorden 
,,Daar waar de wetenschap faalde, ben jij geslaagd 
als mens'" 

VOETRALLY 
TE BRUSSEL 

Onder het motto ,,Ken uw hoofdstad'" richt de 
Vlaamse Gemeengschap Brussel op 10 september 
e k voor de 22e maal een voetrally in 

De bedoeling is met alleen te voet pittoreske 
hoekjes van Brussel te ontdekken maar ook de vaak 
ongekende maar nog bestaande tekenen van Vlaam
se aanwezigheid in Brussel 

Inschrijvingen vanaf 13u in lokaal Uilenspiegel, 
Pletinckstraat 38, Brussel (120 fr inschrijving — 
prachtige prijzen voor winnende deelnemers) 

ZONNEBLOEM
WEDSTRIJD IN 
TERNAT 

Onze leefmilieuschepen Laurent De Backer is in 
Ternat de initiatiefnemer van tal van groene akties 
Naast de Groene Week met boomplantdag, overzet-
aktie voor padden en kikkers, een bebloemingsaktie 
en de huwelijks- en geboorteboom nam hij ook het 
initiatief tot een zonnebloemwedstrijd 

De uitgestrooide pitten hebben een hele zomer 
kunnen gedijen en thans, zo meldt schepen De 
Backer, is het tijd om de bloemen te meten De 
hoogste zonnebloem, althans volgens het Guinnes 
Book of Records, mat 7 m 76 cm en floreerde in de 
buurt van Eindhoven 

L. De Backer ,,Bij onze wedstrijd gaat het er om 
wie de hoogste zonnebloem in zijn tuin heeft staan 
maar ook wie de bloem met de grootste diameter 
heeft I" 

De wedstrijd was gratis voor iedere inwoner van de 
gemeente Ternat Een verrassingsgeschenk wordt 
aangeboden door het kollege van Burgemeester en 
Schepenen aan iedere deelnemer Voor de twee 
laureaten is er bovendien een wisseltrofee 

Als jury zal een tuinarchitekt met leden van de 
gemeentelijke groendienst fungeren, zij komen de 
vier laatste dagen van augustus de zonnebloemen 
meten Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van de 
tuin zal een briefje in de brievenbus worden gesto
ken voor een afspraak 's avonds of op zaterdag' 

De prijsuitreiking gebeurt op vrijdag 20 oktober 
1989 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis 

Alle deelnemers worden uitgenodigd, de pers zal 
aanwezig zijn en de laureaten komen met foto in de 
krant Deze zonnebloemwedstrijd kadert in het ,,Ani-
matieprojekt Groene Lente" dat voor de inwoners 
van Ternat geen onbekende meer is 

Bewoners van Groot Ternat kijken dus uit, het uur 
van de zonnebloemwaarheid is aangebroken' 

LEUVEN NAAR 
DIKSMUIDE 

Voor mensen uit Groot Leuven, die zondag naar 
Diksmijide willen, is volgende uurregeling voorzien 
7u 30 vertrek aan Leuven-station, 7u 40 aan Thier-
brau, Tervuurse vest, waar parking is voor eigen 
wagen 

Van 16 tot 18 uur geleid bezoek aan Gent 

Prijs 300 fr per persoon, speciale prijs per familie 
met kinderen 

Adressen voor inschrijving Leuven IJzerbede-
vaartwinkel, Panjsstraat 75, tel 22 09 66, open van 
11 tot 12u en van 14u 30 tot 17u 30, Paul Clijsters, 
na 19u , 016/22 34 84, Marcel Morissens, tussen 19 
en 21u , tel 26 00 32, en in Kiekenstraat 1 op woens-
en vrijdagnamiddag, tel 23 04 82 

Wilsele Mark Vandebergen, Brugveldstr 10, tel 
44 51 26 en Dirk Decoter, A Woutersstraat 56, tel 
22 98 74 

Kessel-Lo Lode Vrancken, Bruine veld 71, tel 
22 41 98 

Heverlee Miei Wuyckens, Middelweg 21, tel 
22 41 87 en Luk en Tine Collet-Taveirne, Groenstraat 
14/6, tel 29 06 03 
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OPROEP VOOR 
DIKSMUIDE 

Naar aanleiding van de 62ste IJzerbedevaart roept 
het VU-partijbestuur alle Vlamingen op om massaal 
in Diksmuide aanwezig te zijn 

Het thema van de IJzerbedevaart — , Vlaanderen 
Een oud verhaal, een nieuw begin ' — is sterk 
aktueel De huidige staatshervorming gaf het streven 
van de Frontsoldaten voor het eerst konkrete gestal 
te Het Vlaams zelfbestuur werd eindelijk in een 
federale grondwet vastgelegd Vandaag precies ze 
ventig jaar na 1919 — jaren van opoffering en strijd — 
wordt de droom van de Fronters stap-voor-stap wer
kelijkheid 

Zelfs al heeft het afdwingen van dit zelfbestuur 
enkele pijnplekken gekost of nagelaten toch is de VU 
tevreden over deze stap voorwaarts Vlaanderen 
draagt voortaan verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
toekomst Niettemin wachten nog belangrijke stap
pen De derde faze van de staatshervorming moet 
straks dit werkstuk bekronen 

De Vlaamse Beweging staat vandaag voor een 
nieuwe, dubbele uitdaging verder werken aan de 
groeiende Vlaamse zelfstandigheid en inhoud geven 
aan het Vlaamse toekomstbeeld in Europa 

Getrouw aan de Bedevaarttraditie wil de VU — als 
partij — werken aan een demokratisch vrij en sociaal 
Vlaanderen, met een open kijk op de wereld De VU 
wil met alleen , meer Vlaanderen', maar ook en 
vooral een ,,beter Vlaanderen ' 

Het siert het IJzerbedevaartkomitee deze uitdaging 
tenvolle op te nemen en zo de leidraad uit te tekenen 
voor een diepgaande aktualisenng van de Vlaamse 
strijd Evenzeer prijst de Volksunie de onafhankelijke 
vrije stem die het komitee hierin laat horen 

PARTIJBESTUURS
VERKIEZINGEN 
SEPTEMBER 1989 

Op de partijraadsvergadering van 9 september zal 
worden overgegaan tot 

1 de eventuele kooptatie van maksimum 5 bijko
mende partijraadsleden 

2 de verkiezing van een lid van het bureau van de 
partijraad 

3 het horen van de intentieverklaringen van de 
kandidaten voor algemeen voorzitter en algemeen 
sekretaris van de partij 

Op de partijraadsvergadering van 23 september 
zal worden overgegaan tot 

1 de verkiezing van de algemeen voorzitter 
2 de verkiezing van de algemeen sekretaris 

3 de verkiezing van twee ondervoorzitters 

4 de verkiezing van acht leden van het partijbe 
stuur 

5 de verkiezing van een bijkomend lid verantwoor 
delijk voor de jongerenwerking, op voorstel van de 
nationale VUJO-raad lid van het dagelijks bestuur 
van VUJO en lid van de partijraad 

Kandidaturen voor al de te begeven funkties moe
ten toekomen op het algemeen sekretariaat ten 
laatste op donderdag 7 september 1989 om 16 u 

VU OP TV 
Het VNOS-programma van dinsdag 29 au

gustus omstreeks 21 uur op BRT 2 bevat 
volgende onderv^^erpen 

— ,.Vlaams w/erkkamp in Baskenland" een 
reportage over het vakantiewerk van Vlaamse 
jongeren in Frans-Baskenland ten bate van de 
kulturele ontvoogding, 

— ,.Vlaanderen een oud verhaal, een 
nieuw beg in" een verslag van de 62ste IJzer
bedevaart met een gesprek met voorzitter 
Lionel Vandenberghe, 

— kanttekeningen bij de aktualiteiten, 

— een beeldverslag van het jongste oud-
Limburgs Schuttersfeest te As 

Dus met vergeten dinsdag 29 augustus om 
21 u. op BRT 2. 

WIJ-MEDEWERKER 
OVERLEDEN 

WIJ vernamen met ontsteltenis het overlijden 
van Rat Vandervelde medewerker aan ons 
weekblad 

Na een tragisch auto-ongeval opgenomen m 
het UZ Gasthuisberg te Leuven overleed Raf 
op 10 augustus j I Hij werd op sinterklaasdag 
1941 te Kortenberg geboren en rust thans op 
de stedelijke begraafplaats te Mechelen 

Raf Vandervelde was deeltijds kabinetslid 
Begroting en Wetenschapsbeleid (H Schiltz) 
en leraar monumentaal schilderen te Antwer 
pen Voor ons weekblad verzorgde hij de ru
briek Monumentopname 

Aan zijn echtgenote mevrouw Hilde Op de 
Beeck, zijn dochter Sigrid en de rouwende 
families biedt de redaktie blijken van diep 
medeleven Raf zal in onze hennnenng blijven 
als een toegewijde, vriendelijke maar vooral 
deskundige medewerker 

ADVERTENTIE 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 
ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 

2500 LIER 

1940 SINT-
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AUGUSTUS 

27 BRUGGE-NOORD: Bus naar IJzerbedevaart. 
Inl. bij Kris Cansier, OClVIW-raadslicl, Dorpsmolen
straat 11 (33.58.00). Nog enkele plaatsen ter beschik
king. 
27 TORHOUT: Met VUJO fietsend naar IJzerbede
vaart. Vertrek rond 8u. aan Stedelijk Zwembad. Info: 
Jan Deman 050/21.50.86. 
27 IZEGEM: Vlaams Huis, 04u.00: start voettocht 
naar Diksmuide t.g.v. de IJzerbedevaart. Org.; Wan-
delklub Vlaams Huis. 
27 WERVIK: FVK en DF-Wervik reizen samen naar 
Diksmuide. Vertrek: 9u. Steenakkerplaats. Busreis 
gratis. Toegang tot weide ter plaatse betalen. 
29 MENEN: „Kind in ziekenhuis"; videofilm + 
nabespreking. Om 19u.30 in West Flandria Trefcen-
trum, leperstraat 65. Inkom gratis. Org.: Vlanajo-
Menen. 
31 OOSTENDE: Dagreis naar Frans-Vlaanderen 
naar Avernois en Thièrache. Info bi) Jan Deceuninck 
(70.95.02). 450 fr. + 80 FF voor middagmaal. Vertrek 
om 7U.30 aan Sint-Jan. Org.: VOVO. 

SEPTEMBER 

2 TIELT: Vlaamse barbecue-avond in de tuin van 
Den Ouden Wal, Ruiseledesteenweg 107 te Kane-
gem. 300 fr. p.p., familiekaart 800 fr. Tombola met 
talrijke prijzen. Inschrijven tot 28/8. Kaarten bij Hilde 
Houwen (051/40.42.94) en José Lampaert (051/ 
40.47.26). Org.: VU-Tlelt. 
5 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, om 
19U.30. f^ake-up; wat, waar, hoe? Bespreking -f 
demonstratie. 50 ff. inkom, fvlake-up-gerief + spie
geltje meebrengen. Org. Vlanajo Kortrijk. 
13 MENEN: West Flandria Trefcentrum, leperstraat 
65 om 19u.30: Fobieën; videofilm + nabespreking. 
Inkom gratis. Org.: Vlanajo l̂ /lenen. 
15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 19u.30: Alcohol, voordracht + spel. Inkom gratis. 
Org.: Vlanajo Kortrijk. 
17 KORTEMARK: Fietstocht met daarna barbecue. 
Start 13u. aan zaal Albatros Zarren. Inschrijven tot 
14/9 bij Ludo Castelein of Urbain Cremmery. Org.: 
Vlaamse Kring Groot Kortemark. 

TWINTIGSTE 
VOETTOCHT 
IZEGEM-DIKSMUIDE 

Op zondag 27 augustus zullen voor de twintigste 
keer, 's morgens heel vroeg, een hondertal bede
vaartgangers uit Izegem en Ingelmunster starten voor 
de jaarlijkse voettocht naar Diksmuide. 

Wat ontstaan is in een soort bevlieging, bleek zo 
aan te slaan, dat het initiatief uitgroeide tot een 
stevige traditie. 

In de twintig voorbije jaren moeten zo wat 2000 
deelnemers de tocht ondernomen hebben. Vooreerst 
zijn er de vaste deelnemers: de kleine kern van het 
eerste uur, in de loop der jaren aangevuld met trouwe 
deelnemers van latere datum. Daarnaast zijn er de 
mensen die één keer of een paar keer meestapten en 
dan om een of andere reden afhaakten. 

Het is vooral tot die laatste groep dat we ons dit jaar 
richten. De jubileumtocht biedt misschien een ge
schikte gelegenheid om met de traditie weer aan te 
knopen. Inschrijven kan zoals gewoonlijk in het 
Vlaams Huis te Izegem (051/30,48.78). 

Ingelmunsterse deelnemers kunnen sedert vijf jaar 
(ook een jubileum) terecht bij Kris Maes (051/ 
31.17.88). En sedert dit jaar is er een kontaktadres in 
Roeselaere: Hans Missiaen (051/22.84.00). 

Vermelden we nog even dat dit jaar, tijdens de 
bloemenhulde, namens organisatoren en deelne
mers, een bloemenkrans wordt neergelegd aan de 
voet van de IJzertoren. 

WERVIK NAAR 
DIKSMUIDE 

De Federatie Vlaamse Kring en het Davidsfonds-
Wervik reizen samen naar Diksmuide. Vertrek om 9u. 
op de Steenakkerplaats. Busreis gratis. Toegang tot 
de weide ter plaatse te betalen. 

Na de plechtigheid is er mogelijkheid tot het nemen 
van een middagmaal in het restaurant van de Buurt
spoorwegen te Nieuwpoort: prijs 250 fr. Info: 
31.42.94. 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER 

Het O.C.M.W. leper zal, via een gewoon examen, overgaan tot de aanwerving van twee 
klerken-typist(e) en tot de aanleg van een werfreserve. 

Leeftijdsvereisten op 01/09/89: min. 18 jaar, max. 45 jaar. 

Studieverelsten: lager sekundair ondenvijs. 

De kandidaatstelling, een afschrift van het getuigschrift of diploma en een curriculum 
vitae moeten ten laatste op 1 september 1989 per aangetekend schrijven gericht worden 
aan de Heer Voorzitter van het O.C.M.W., Rijselsestraat 38 te 8900 leper. 

Bijkomende inlichtingen en de gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen 
op de personeelsdienst van het O.C.M.W. (tel. 057/20.48.31 binnenpost 96). 
De tijd. Secretaris, De Voorzitter, 
J. DERUYTTER L. VANRAES 

GROOT VLAAMS 
VOLKSFEEST 
TE DIKSMUIDE 

Na de IJzerbedevaart organiseert de Vereniging 
voor Ontspanning en Volksontwikkeling Oostende 
traditiegetrouw een groot Vlaams Volksfeest te Diks
muide. Plaats van het gebeuren is de feesthall aan de 
Bloemmolenkaai tegenover de Ijzerbedevaartweide. 
Vanaf 13u.30 kun je er terecht voor een middagmaal. 
Paul Vermeulen, één van de arrangeurs van ,,Mooi 
Vlaanderen 2" zorgt voor muzikaal amusement. Het 
spreekt vanzelf dat het groot Vlaams Volksfeest van 
VOVO een uiterst gezellige ontmoetingsplaats wordt 
na het IJzerbedevaartgebeuren. De toegang is gratis. 

Meer inlichtingen: VOVO, Aartshertogstraat 4 te 
8400 Oostende (059/50.84.80). 

„GEDENKSCHRIFEN" 
VAN 
VERSCHAEVE 

In oktober 1989 verschijnen de volledige oorlogs
gedenkschriften 1940-1945 van Cyriel Verschaeve. 
Onder de titel „Gedenkschriften" vormt dit werk één 
van de belangrijkste dokumenten over bezetting en 
kollaboratie uit de tweede wereldoorlog in Vlaande
ren. 

Het werd samengesteld door een wetenschappelijk 
team bestaande uit Renaat De Deygere, Wim Meyers 
en Romain Vanlandschoot. Het boek wordt uitgege
ven door het Jozef Lootensfonds Brugge. 

Het werk telt 512 bladzijden tekst en aantekenin
gen. Verder zijn er 32 bladzijden unieke, nooit eerder 
gepubliceerde foto's en dokumenten, een index van 
persoons- en plaatsnamen, een beknopte kronologie 
van de tweede wereldoorlog. 

Het omvangrijke manuscript werd in 1961 slechts 
gedeeltelijk uitgegeven. Nu wordt de volledige tekst 
gepubliceerd, voorzien van een stevige wetenschap
pelijke inleiding en een degelijk kritisch apparaat voor 
de talloze ophelderingen. 

Het Jozef Lootensfonds heeft sedert 1982 dit 
reusachtig werk voorbereid in de uitgave van jaarboe
ken. De jaarboeken 1981 tot 1986 zijn nog te verkrij
gen aan de prijs van 500 fr. (zonder verzendingskos
ten). Het jaarboek 1987 kost 750 fr. De jaarboeken 
zijn te bekomen bij het Jozef Lootensfonds, Baron 
Ruzettelaan 433, 8320 Brugge. Tel 050 - 36.08.57. 

Het werk ,,Gedenkschriften" kan nu reeds besteld 
worden. Voorintekenprijs tot en met 30 september: 
1200 fr. te storten op rek. 478 - 2219051 - 32 met de 
vermelding „Gedenkschriften". Prijs vanaf 1 okto
ber: 1500 fr. 

ZOEKERTJE 
D WVG zoekt voor 15 sept. maatsch. assist. Al 
m.ervaring in soc. kult. vormingswerk m. senioren. 
Vast dienstverband. Woonpl. omg. Antwerpen. Schr. 
m.CV m. Cools, Kipdorp 21/13 2000 Antwerpen. 
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IN MEMORIAM ANDRE BARO OOST-
VLAANDEREN 

léfe 

SEPTEMBER 

1 WONDELGEM: Jaarlijkse reis Per autocar naar 
de Rijn, Moezel en Hunsruck op 1,2 en 3 september 
Vertrek Vroonstalledries om 6u 30 Prijs 5600 f r , vol 
pension Inschrijven en info bij Cris Erauw, 53 71 93 
Org VU-Wondelgem 
1 GENT: Tentoonstelling „Annoede" van Piet Van 
Den Bossche In Polikliniek FOM, Coupure Links 103 
te Gent Deze tentoonstelling loopt t e m 30 septem
ber Org Vlanajo-Gent 
5 EVERGEM: Open-deur Hobby-klub van FVV-
Evergem Info bij bestuursleden 
16 NINOVE: Verkiezingsbal in zaal Berg en Dal, 
Brusselstraat 87 te Ninove met De Shades Deuren 
20u30 Inkom 100 fr In aanwezigheid van Alg 
voorzitter Jaak Gabriels, Alg penningmeester Paul 
Van Grambergen, minister Andre Geens en volksver
tegenwoordiger Jan Caudron 

ST.-GILLIS NAAR 
DIKSMUIDE 

Vertrek met de bus aan de kerk om 6u 45, een 
opstapplaats wordt voorzien aan de kerk te Oudegem 
om 7 uur 

Prijs 320 fr, kinderen tot en met 12 jaar 215 fr 

Na de plechtigheid uitstap naar de Vlaamse Arden
nen (Rodeberg) 

Inschrijven Willy Peels, Resedalaan 2 te Dender-
monde (052/21 46 46) 

WONDELGEM NAAR 
DIKSMUIDE 

Vertrek te Wondelgem-Vienweegse om 7u 10 

Prijs 250 fr , zitplaats op de bedevaartweide inbe
grepen Het kenteken evenwel, dat toegang geeft tot 
de IJzervlakte moet bijkomend gekocht worden (op 
de bus of in Diksmuide) 

Op zaterdag 26 augustus neemt de afdeling deel 
aan de plechtigheid op het Kanadees kerkhof te 
Adegem Tevens legt VOS bloemen neer aan het 
gedenkteken op de Vroonstalledries 

Inschrijven voor de autocar bij Maurits Vandewoes-
tiine, tel 26 24 00 

D Studente 1ste kan Diergeneeskunde zoekt vanaf 
1/10/89 een tof en gezellig kot in Gent, omgeving 
Ledeganck — Heuvelpoort Tips welkom bij Els 
Maniquet, Res Beatrijs 12, 3300 Tienen, tel 016/ 
81 74 471 

Op 26 juli 1989 verongelijkte smartelijk te Ninove, 
de grote goede vriend, Andre Baro Met zijn mooi hart 
en zijn daadrijke inzet was hij met weg te cijferen uit 
dit historische gebied rond de Dender Hij hield zo 
van zijn streek, hij hield bovenmatig van Vlaanderen, 
waarvoor hij zich helemaal heeft ingezet Van zorgen 
blijft hij noch zijn familie bespaard, maar zijn geest 
bleef onverzettelijk trouw en aanmoedigend Ook 
tijdens de laatste kieskampanje mochten we zijn 
vunge steun ervaren Hij blijve ons geestelijk bij 

Aan de familie Baro-rijckaert, bieden we met de 
hele VU-gemeenschap, onze deelneming aan 

Willy Kuijpers 

Tijdens de uitvaartplechtigheid op 1 augustus j I 
sprak Georgette De Kegel namens de VU een laatste 
groet uit 

Ons gemeenteraadslid in Ninove heeft beter dan 
wie ook de inzet van Baro meegemaakt en de rol die 
hij als gemeenteraadslid en kuituur- en natuuraktivist 
in het Denderstadje heeft gespeeld 

,,lk kan hier persoonlijk getuigen dat er naar jou 
geluisterd weerd en ik heb ook kunnen vaststellen dat 

Bijna een jaar na de stembusdag van oktober '88 
moeten de Ninovieters terug naar de stembus en wel 
op zondag 8 oktober 

Dne klachten gaven aanleiding tot de verbreking 
van de uitslag 

— een barbecue georganiseerd door de OCMW-
voorzitter voor de bewoners van het OCMW-rusthuis, 

— het namaken van handtekeningen en het verbre
ken van kiesbundels, 

— de aanwezigheid van een kandidaat als bijzitter 
in een kiesbureau 

Ninove werd bestuurd door een koalitie van Cen-
trumlijst (een soort PW) en CVP Na de verkiezingen 

In de gemeenteraad van 27 april '89 deed VU-
raadslid Luc Uyttendaele een voorstel tot adoptie van 
een Roemeens dorp Een groot aantal Roemeense 
dorpen dreigt er nl platgewalst te worden, tenwijl de 
Roemeense bevolking steeds zwaarder gebukt gaat 
onder de diktatuur van Ceaucescu 

Deze louter humanitaire aktie die uitgaat van de 
Liga voor de Rechten van de Mens is een bnefschrijf-
aktie en heeft geen enkele invloed op de begroting 
van de gemeente 

De vijftien leden van de CVP-PVV-meerderheid 
vonden echter dat deze aktie buiten de bevoegdheid 
van de gemeente viel De VU-SP-Agalev-oppositie 
vroeg en kreeg een hoofdelijke stemming, waarbij het 
voorstel met 15 tegen 14 werd weggestemd 

Terloops kunnen we vermelden dat de heren en 
dames van de ,,meerderheid" geen enkel bezwaar 
hebben tegen de reeds jaren durende ,,verbroede-

veel van je ideeën van toen nu gemeengoed zijn 
geworden van vele andere politici Jij wou inderdaad 
toen al een kultuurcentrum in Ninove op mensenmaat 
en midden onder de mensen, ingeplant in het stads
centrum dat je altijd zo nauw aan het hart heeft 
gelegen Hij wou inderdaad toen al meer aandacht 
voor het leefmilieu, meer zorg voor de natuur waar
van je met volle teugen kon gemeten en wou blijven 
genieten 

Later kwam dan de periode waarin je politiek op de 
achtergrond bedreef, maar dan nog liep je over van 
nieuwe initiatieven, van wijze raadgevingen voor 
zovelen die met jou kontakt zochten, van zachte 
waarschuwingen voor foutlopende feiten 

Ik wil hier ook de tolk zijn van alle middenstanders 
die in JOU altijd een vertrouwensman vonden waarbij 
ze met zoveel problemen terechtkonden, problemen 
die mede door jou een oplossing vonden 

Ik wil ook met voorbijgaan aan die duizenden uit 
deze regio die hebben genoten van je aktieve bijdra
gen tot de kulturele ontplooiing van Ninove met je 
spetterende scenes uit de karnavalrevue, je fijn 
getypeerde Heren van Ninove, maar ook met je bijna 
maandelijkse tussenkomsten in de kultuurraad jaren 
aan een stuk " 

van '88 was echter een meerderheid CVP SP, VU 
ontstaan 

BIJ deze verkiezingen haalde de VU twee zetels 
Willy Desaeger en Georgette De Kegel Het spreekt 
vanzelf dat deze tweede ronde voor de plaatselijke 
VU-afdeling een zware (financiële) dobber betekent 
WIJ zijn dan ook zo vrij de VU-afdelingen te vragen de 
vrienden van Ninove in de mate van het mogelijke te 
steunen 

Financieel kan dat langs het Dr Balletfonds — met 
de vermelding Ninove' — op rek 435-0271511-88 

Een steuntje kan ook gegeven worden op het 
verkiezingsbal op zaterdag 16 september a s 

ring" met Grossenkneten en Duitsland Daar valt 
natuurlijk meer te profiteren en te genieten 

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni '89 werd het 
adoptievoorstel hernomen, nadat Guy Schepens, een 
jong CVP-gemeenteraadslid, had laten verstaan dat 
hij de oppositie hienn wilde steunen 

Toen de ,,meerderheid" dit door kreeg vroeg de 
CVP-fraktieleider de schorsing van de raadszitting 
aan Nadien wilde hij via een amendement de ge
meenteraad eerst laten stemmen over het feit of deze 
aktie van gemeentelijk belang was of met Volksume-
raadslid Paul Van Grambergen vond dit een ,,handig
heidje" om de diskussie hieromtrent af te voeren De 
CVP-er Schepens liet hoe dan ook zijn hart spreken 
en stemde ondanks de zware druk vanuit de meerder
heid toch mee mat de oppositie, zodat het VU-
voorstel aangenomen werd 

Marcel Neyt 

NINOVE OPNIEUW NAAR STEMBUS 

EVERGEM ADOPTEERT ROEMEENS DORP 
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UIT DE REGIO 

GENTSE PIESTE 
IN BENNESTEEG 

De Gentse Fieste 1989 trof het dit jaar niet alleen 
met het goede weer maar ook met de opkomst van 
het volk 

Van rond de middag tot in de vroege ochtenduur
tjes waren alle terrasjes in en rond het Gentse 
stadscentrum volzet Zo ook werd het VU-sekreta-
riaat omgevormd in een opslagplaats van frigo's, 
spoelbakken en natuurlijk de nodige drank Na de 
voorbereiding van dit gebeuren was het wachten op 
de eerste klant die zoals de meeste bezoekers van de 
feesten de openingsstoet bijwoonden Tien dagen 
later waren wij blij dat toen de laatste klient in het 
holst van de nacht vertrok Tien .dagen inzet van 
bestuursleden en vrijwillige leden van het arrondisse
ment Gent-Eekio waren nodig om te volbrengen wat 
vooropgesteld was We hadden steeds handen te 
kort en om de ambiance er in te houden was regen, 
bliksem en gedonder geen bezwaar Tijdens een 
onweer kropen we allemaal zingend mee „onder 
moeders paraplu" De foto's zouden meegevallen 
zijn mocht het apparaat met stuk zijn geweest, toch 
bedankt We konden wel bezoeker Jan Jooris zover 
krijgen dat hij een schets maakte 

Namens het arrondissementsbestuur dank aan alle 
medewerkers en bezoekers die, van de Bennesteeg 
nummer 2, de feestdagen Bennesteeg nummer 1 
maakten Tot volgend jaar 

P. Minnaert 

ZOEKERTJE 

EVERGEMSE 
KOAUTIE 
ONDER 
ZWARE DRUK 

BIJ de aanvang van de gemeenteraadszitting van 
24 juni '89 ondervond de CVP-PVV-,,meerderheid (15 
ledena reeds de zware druk die de VU-SP-Agalev-
,,minderheid" (14 leden) van plan is te voeren gedu
rende de volgende 6 jaar 

Toen een CVP-gemeenteraadslid wegens werkom
standigheden met tijdig in de raadszaal was, verliet 
de voltallige oppositie de raadszaal, waardoor de 
raad met meer in getal was om geldig te vergaderen 

De oppositie, o I v de VU, is nl met bereid om de 
,,meerderheid" indien nodig ook die meerderheid te 
bezorgden om een beleid te kunnen voeren waaraan 
ze als oppositie met mag meewerken 

Tijdens dezelfde gemeenteraad maakte de VU-SP-
Agalev-oppositie dankbaar gebruik van de tijdelijke 
afwezigheid van CVP-schepen De Wispelaere om het 
ontwerp voor de verbouwingswerken aan zaal Recta 
met goed te keuren 

De CVP-PVV-meerderheid wil dit vervallen pand 
enkel als kuituur- en biblioteekcentrum inrichten voor 
ongeveer 20 miljoen frank 

De VU wil dit pand echter laten aansluiten bij het 
ernaast gelegen OCMW-rusthuis en er de reeds lang 
noodzakelijk bejaardenflats aan toevoegen 

BIJ staking van stemmen (14-14) werd het ontwerp 
met goedgekeurd (M.N.) 

VERWELKTE 
KERKHOFBLOMMEN... 

Verscheidene inwoners meldden ons dat de onder
houdsploegen van de kerkhoven bijzonder onzorg
vuldig te werk gingen bij het besproeien van onkruid 

Bloemen en planten die op en nabij de graven 
stonden werden gewoon mee besproeid, zodat ze 
heel vlug verwelkten 

Tijdens de gemeenteraad van 24 juni '89 werd 
hieromtrent tussengekomen door VU-gemeenle-
raadslid Lieve Grypdonck Het kollege van burge
meester en schepenen zal als gevolg van deze 
tussenkomst opdracht geven aan de betrokken on
derhoudsploegen om bi] de volgende sproeibeurten 
gebruik te maken van een sproeikap en van meer 
voorzichtigheid aan de dag te leggen (M.N.) 

DIENSTBETOON 
TE WONDELGEM 

Zitdagen gemeenteraadslid Huguette De Bleecker-
Ingeiaere 

VU-gemeenteraadslid Huguette De Bleecker houdt 
zitdagen in het dienstencentrum-Wondelgem, Pieter 
Cieterslaan, elke 2de woensdag van de maand van 
19 tot 20 uur 

Natuurlijk kan men ook bij haar thuis terecht na 
telefonische afspraak op nummer 25 64 87 (Tolhuis-
laan 15) 

Deze zitdag vervangt het dienstbetoon van Johan 
Beke die was vastgesteld op elke eerste maandag 
van de maand 

Advertentie 

DE DUO 
DA'S GENIAAL, 

JE KAN 2 KEER 
WINNEN. 

IJZERTOREN — Wie is nog in het bezit van „De 
IJzertoren - Mededelingen,, 
driemaandelijks tijdschrift van voor 1983'' Schrijven 
aan Swmnen, 11 juli-straat 63 te 9000 Gent 
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UIT DE REGIO 

TEXTIRAMA-MODE 

27-28-29 september 89 

Flanders Expo — Gent 
Textirama-Mode, de nieuwe kledingvakbeurs te 

Gent, IS nagenoeg volgeboekt Op 1 juli waren reeds 
181 deelnemers ingeschreven Samen brengen zij 
387 belangrijke merkenkollekties naar Gent 

Textirama-Mode beslaat 12 000 m̂  expositieruimte 
en 2 000 m̂  show- en informatieruimte, verdeeld over 
de hallen 3 en 8 van Flanders Expo Een overzichtelij
ke indeling van de exposanten verhoogt de effektivi-
teit van het bezoek van de detaillist-koper 

Dames- en herenkleding nemen de belangrijkste 
plaats in Daarnaast is er een afdeling kinderkleding, 
een afdeling lingene een badmode en een afdeling 
vrijetijdsmode 

Textirama-Mode wordt ondersteund door een in
drukwekkend promotie-programma 

MODESHOWS 

In informatieve shows worden, uitsluitend voor 
vaklui, lente-zomerkollekties 1990 getoond Zowel 
dames-, heren , kinderen als lingenekollekties wor
den getoond In een andere show geven befaamde 
mode-ontwerpers een voorsmaak van de lente zomer 
mode van 1990 Enkele namen Danaque, Pieter 
Coene, La Vigna, Chris Mestdagh, Koen Bolsens, 
Kaat Tilley, Beatnce Cousin en Henk Gowie 

Buiten de openingsuren en strikt gescheiden van 
de vakbeurs wordt op zaterdagavond 26 augustus en 
zondagavond 27 augustus een modeshow georgani
seerd voor het publiek, de klanten van onze klanten 
Hier worden de herfst- en winterkollekties 1989 
voorgesteld 

Deze voorstelling wordt aangevuld met een presen
tatie van het Centrum R&D maatkleding En ook het 
publiek kan kennismaken met de kreaties van boven
genoemde mode-ontwerpers 

TRENDINFORMATIE 

Degelijke trendmfomiatie is voor de detaillist een 
gewaardeerde hulp bij het aankopen van de koliek 
ties Daarom werd een ruimte binnen de beurs 
voorbehouden voor deze informatie De synthese die 
Gisele Cugnon voor Navetex maakte aan de hand 
van gegevens verzameld in binnen- en buitenland 
werd als basis genomen 

Het stylisme-atelier van de Academie van Ter 
Kamer Brussel o I v Frangine Pairon staat in voor de 
illustratie van de thema's 

Openingsuren: 
zondag 27 08 89 9u30—18u30 
maandag 28 08 89 9u 30 — 18u 30 
dinsdag 29 08 89 9u30 —17u00 

Shows: 
Zomer '90 — zondag lluOO en 14u 30 

maandag I1u 00 en 14u 30 
dinsdag 11u 00 en 14u 30 

Design — zondag 12u 30 en 16u 00 
maandag 12u 30 en 16u00 
dinsdag 12u30 en 16u00 

Publiek — zaterdag 20u 00 
zondag 20u 00 

(publi-mededeling) 

ADVERTENTIE 

De nationale chiroraad koos Tilly Melke-
beke unaniem tot nieuwe nationale voorzit
ster. Hiermee volgt zij Christine Dierckx op 
die liaar mandaat voortijdig stopzette. Tilly 
Melkebeke werd geboren op 14 april 1962 in 
Zottegem, is gehuwd en studeerde af als 
landbouwkundig ingenieur plantenbescher-
ming en is momenteel werkzaam aan de 
landbouwfakulteit in Gent. Tilly zette haar 
eerste stappen in de chiro in 1967 als 
„sterreke" in de groep van Velzeke bij 
Zottegem en doorliep er alle afdelingen. Het 
voorbije werkjaar was zij leidster van het 
verbond Heuvelland. (Aalst, Zottegem, Ou
denaarde, Ronse). Wij wensen haar veel 
werkijver en verbeelding toe aan het hoofd 
van de grootste Vlaamse jeugdbeweging. 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende bediening wordt openverkl-
aard 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 

Dienst voor Gynaecologie en 
Verloskunde 

— 1 plaats van geneesheer-diensthoofd 
(rang 1) voltijds 

De kandidaten moeten van Belgische 
nationaliteit zijn 

ZIJ moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt 
hebben op het ogenblik van hun aanstel
ling 

De aanvragen dienen op het Secretari
aat, Lange Gasthuisstraat 39 te Antwer
pen toegekomen te zijn uiterlijk op 
2 10 1989 

Inschrijvingsformulier en volledige voor
waarden te bekomen op de 7e Directie/ 
Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 
39 te Antwerpen (tel 03/223 57 11) 

Het mschrijvingsrecht bedraagt 400 fr 
(voor bepaald benoemde personeelsle
den nihil) 

ZOEKERTJE 
n Te Koop VI Leeuwenvlag (meer dan 100 jaar) 
Groot 285 x 255 m Tel 050/82 44 63 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs" Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
AUGUSTUS 
26 MERKSEM: 27ste Kunst- en Hobbytentoonstel
ling n.a.v. jaarlijkse kermis. Belangstellenden die 
wensten tentoonstellen bellen naar 02/238.82.95 
(vragen naar Ronnie Herbosch. Org.: Vlaamse Kring 
Groeninghe. 
27 MECHELEN: Naar Diksmuide. Vertrek 8u. 
Zandpoortvest. Terug rond 19u.30. 250 tr p.p. In
schrijven bij Koen Anciaux (015/41.89.69) of Wilfried 
Van Assche (015/41.35.73). 

SEPTEMBER 
3 HOVE: Voetrally door Hove. Vertrek aan het 
Kostershuisje, Kapelstraat 6 (aan de kerk) tussen 
13u. en 14U.30. Inschrijvingsgeld: 150 fr per gezin. 
Vele mooie prijzen te winnen. Info: l̂ arc de Swert 
(03/455.15.06). Org.: VU-Hove. 
8 ANTWERPEN: Dijkfeesten Linker-Oever. Om 
20u. Kwis. VU-Antwerpen neemt deel. Wie helpt ons? 
Tel.: 03/231.87.87. 
9 ANTWERPEN: VU-Antwerpen-stad neemt deel 
met stand aan Dijkfeesten op Linker Oever. Wie komt 
ons bezoeken? 

DIENSTBET<30N 
Voor dienstbetoon bij vice-eerste minister H. 

Schiltz kan men alle maandagen van 16 tot 18u.30 
terecht in het VU-sekretariaat, J. Liesstraat 2 (hoek 
Amerikalei) te 2018 Antwerpen. Tel. 03/238.82.08. 
Voor dringende zaken, tijdens kantooruren, op het 
tel. nr. 02/237.93.11. 

ADVERTENTIE ADVERTENTIE 

OPENVERKLARING 

GEMEENTE BOECHOUT 
2de OPROEP 

— Een betrekking van politieagent(e). 

De sollicitaties dienen aangetekend te 
worden gestuurd aan het College van 
Burgemeester en Schepen vóór 
25.08.1989 met volgende stukken: 

1) geboorteakte (minimum 21 jaar — 
maximum 35 jaar) 

2) militiegetuigschrift 
3) bev f̂ijs van goed zedelijk gedrag 
4) bewijs van lichamelijke geschiktheid 

(afgeleverd door de arbeidsgenees-
kundige dienst Immacuiata, Oude-
Godstraat 
110 Edegem - t e l . 457.17.10) 

5) getuigschrift van hoger middelbaar 
onderwijs. 

De stukken 2, 3 en 4 dienen slechts bij 
benoeming ingezonden. 

Verdere inlichtingen kunnen bekomen 
worden op het gemeentesekretariaat, tel. 
455.20.16. 

ADVERTENTIE 

GEBREVETEERDE VERPLEEGKUNDIGEN 
• VERZORGINGSASSISTENTEN 

Het O.C.M.W. Antwerpen heeft nog steeds enkele vacatures voor: 
- GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGEN 
- ZIEKENHUISASSITENTEN 
- BEJAARDENHELP(ST)ERS 

Voor de functie van VERZORGINGSASSiSTENTE komen volgende getuigschriften 
in aanmerking: 

gezinshulp 
gezins- en sanitaire hulp 
bejaardenhulp 
verzorgingsassistent(e) 

— verpleegaspirant(e) 
— 1 jaar met vrucht een verpleegkundige 

opleiding gevolgd hebbende 
— kinderverzorging 

Voor de functie van BEJAARDENHELP(ST)ER AAN HUIS komen volgende getuig
schriften in aanmerking: 

gezinshulp 
gezins- en sanitaire hulp 

— bejaardenhulp 
— kinderverzorging 

Geïnteresseerden richten een sollicitatiebrief met cv. aan Mevr. Wuyts, Inspectrice-
Nursing, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, of nemen telefonisch contact op 
(03/223.57.96). 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN OPVOED{ST)ER 
De plaats van opvoed(st)er wordt open-

verklaard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrou-
welijl<e kandidaten. 

Aanvangswedde: 49.231 ,-fr. bruto per 
maand. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd van 
45 jaar niet overschreden hebben op 
18.09.1989. 

Diplomavereiste: 

— diploma in de orthopedagogie 
(pedagogisch assistent(e) of gegra
dueerde opvoed(st)er 

— diploma van assistent(e) in de psy
chologie 
(voor sociale promotie inbegrepen) 

Verplicht inschrijvingsformulier en exa
menprogramma te bekomen op de 7e 
Directie-Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 
Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk 
op 18.9.1989. 

•'«•,, '£**>. i i i •-'*»«'•. •.v^i»! 

LIMBURG 
AUGUSTUS 
27 RIEMST: Naar Diksmuide met bus. Info bij 
bestuursleden VNVV-Riemst. 

SEPTEMBER 
5 HASSELT: Opleiding: Spreken in openbaar. Om 
20u. in Uilenspiegel, Guffenslaan 1. Deelnameprijs 
2.500 fr Deze opleiding duurt 10 weken, telkens op 
dinsdag om 20u. 

9 MAASMECHELEN: barbecue in zaal 't Gleeg. 
Inschrijven op VU-sekretariaat, P. Paolalaan 85. 350 
fr. p.p., op voorhand te storten op rek. 735-3211582-
94 van VU-Maasmechelen met vermelding ,,Barbe
cue". 
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LEPEL & VORK 

Restaurant «SIttI» 
Specialiteiten: 

* Zeeuwse Mosselen (vanaf juli) 
* Paling op verscheidene wijze 
* Ribstuk aan 't been enz... 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 
Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Caf/ X^ Jfot*^ ^ 
'COMMHU^ ~ 

DÏL Jjg 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
' ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

IHerberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 
Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 min van de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek 

Wi] bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi|ne Franse keuken a la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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POSTNUMMERS 
De PTT werkt aan een volledige herschik

king van de postnummers Sedert 1976 zou 
men immers op zoek zijn naar een nieuwe 
logika, aangepast aan de samenvoeging van 
gemeenten 

Er zullen ongetwijfeld heel wat hervormers 
gevonden worden die, onder het mom van een 
(te) vaak geroemde schaalvergroting, dit PTT-
initiatief toejuichen Ik ben echter een andere 
mening toegedaan en pleit voor het behoud 
van de huidige postnummers en de daaraan 
verbonden dorpsnamen in de adressenng 
Waarom zou men in hemelsnaam een prakti
sche en algemeen bekende indeling van de 
fusiegemeenten wegwerpen"? De post, de 
hulpdiensten en de gewone burgers zijn — om 
zeer praktische redenen — ongetwijfeld ge
diend met het behoud van deze indeling De 
PTT IS dus, voor een keer, te vlug wanneer in 
1989 de postnummers zouden „herschikt" 
worden ten gevolge van de fusies in 1976' 

Walter Caethoven, Nijlen 

ZEVEN HAASTEN 
In het 21 juli-nummer van WIJ gaf U terecht 

een veeg uit de pan aan het adres van BEF 
(Belg en fier het te zijn) omwille van het 
slordige taalgebruik in het editonaal van het 
jongste nummer van ons tijdschrift Deze fout 
spijt ons ten eerste en mag met meer voorko
men 

Als verzachtende omstandigheid kan ik en
kel inroepen dat mijn editonaal oorspronkelijk 
in het Frans was opgesteld en in zeven haas
ten diende vertaald te worden 

Overigens waren alle andere artikels in be
hoorlijk Nederlands opgesteld en met een 
volledig pariteit tussen Nederlandse en Franse 
teksten 

Michel Robert, Voorzitter BEF 

GEZOCHT 
Mijn verontwaardiging werd gewekt door 

een benchtje m WIJ van 14 juli j I op biz 7, 
rubriek Kortweg 

Niettegenstaande de akties van de Franse 
staat ons lang met meer verbazen, is dat 
benchtje wel een mogelijk toppunt van staats-
cynisme Waar vele Nazimisdadigers zich ver
dedigd hebben met ,,Befehl is Befehl", verde
digt de Franse staat ondergeschikten, die op 
hun bevel een (moord)aanslag plegen, in dat 
geval het tot zinken brengen van de Rainbow 
Warrior De staat koopt de Franse spionne vrij 
Voor geld is dus alles te koop Het voorwend
sel was haar in Frankrijk op te sluiten (als ik me 

goed herinner) Op de kortste keren wordt ze 
vrij gelaten Dat zal wel om humanitaire rede
nen geweest zijn, neem ik aani Nu wordt zij 
uitgerekend de dag na de te waterlatmg van de 
nieuwe Rainbow Warnor bevorderd tot majoor 

Jef Helsen, Kessel-Lo 

DOEN VOOR GROEN 
De jongste Europese verkiezingen heten 

duidelijk zien dat de bevolking met onverschil
lig staat tegenover de milieuverontreiniging 
Waar staat de VU op dit vlak' Het is met 
voldoende om te verwijzen naar vroegere mi-
lieukongressen en te zeggen dat het ook 
dankzij de VU is dat de achtste kerncentrale er 
met komt Men moet deze woorden in de 
praktijk terugvinden Maar hier schijnt er blijk
baar veel te haperen in de partij In vele 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand In, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven In te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brie
ven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tered] de schrijver verzoekt 
slechte de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt In een lezers-
brief, is niet noodzakellfk deze 
van de redaktie. 

gemeenten komt de VU geheel met over als 
een partij die aktief begaan is met het leefmi
lieu Op de enkele plaatsen waar dit wel 
gebeurt, tonen de positieve verkiezingsresulta
ten dit dan wel aan 

Niets IS echter te laat Uit fouten kan men 
leren voor de toekomst Waarom kan de VU 
zich met met al haar mandatarissen — parle
mentairen tot gemeenteraadsleden — aktief 
inzetten voor het leefmilieu' Terug akties 
voeren in de gemeenten De burger en zeker 
de jeugd zal dat waarderen 

In de zeventiger jaren liep de aktie ,,Plant 
een boom" Deze bloeide na enkele jaren 
dood Kunnen alle VU-mandatanssen deze 
aktie met terug opstarten in hun gemeente' 
Een gemeente met x-aantal inwoners plant 
evenveel nieuwe bomen Geef ook de nodige 
ruchtbaarheid aan de lokale perskorrespon-
denten 

Luc Van den Weygaert, Antwerpen 

MINDER LICHT 
WIJ hebben een zeer aktieve minister in de 

Vlaamse Regenng en de meeste plannen van 
minister Sauwens verdienen onze volle waar
dering (o m verbinding Liefkenshoektunnel 
naar Gent via Zelzate, veiligheidsmaatregelen 
voor Kennedytunnel, plannen herwaardenng 
openbaar vervoer, enz), maar de zgn bespa-
nng op de verlichting is m i met te verantwoor
den De degelijke verlichting van de Vlaamse 
wegen betekent een pluspunt voor Vlaande
ren, dat veel buitenlanders ons benijden En 
wegen deze 57 miljoen besparingen op tegen 
de grotere onveiligheid meer ongevallen (ook 
meer verlies van mensenlevens) en stijging 
van het banditisme Het verkeer kan gevaarlij
ker zijn bij een verkeersdichtheid van minder 
dan 200 voertuigen per uur wanneer b v de 
weersomstandigheden slecht zijn Wat zal de 
nieuwe gesofistikeerde apparatuur met kosten 
om dat doven en inschakelen te regelen' 

Volgens mij een jammerlijke beslissing van
wege een uitstekende minister en een bespa
ring waarmee ,,de gierigheid de wijsheid be
driegt" 

Raf van den Abeele, Sint-Martens-Latem 

BLOK TOUT COURT 
Uw historisch minachten van de naam Blok 

verbaast me ten zeerste Als eerste Vlaams-
nationalist werd mijn vader m het Leuvense 
(Heverlee) verkozen op de lijst Blok, een sa
mengaan van V̂ NV en KVP bij de laatste 
vooroorlogse gemeenteraadsverkiezingen 

Die erenaam gun ik Karel Dillen met Ook 
vind ik het dnngend noodzakelijk dat de VU 
haar historische bronnen wat beter bijschaaft 

Dit bleek eveneens uit het onjuiste waarde
oordeel door Mter Frans Van der Eist gegeven 
over het vooroorlogse tijdschrift Vlaanderden 
(WIJ, 21 juli j I) De volledige uitgave hiervan is 
m mijn bezit Als jong-aktivist was mijn vader 
verbonden aan de redaktie Dat de uitgevers in 
die penode met overliepen van Belgische va
derlandsliefde was maar evident, maar hun 
belang, het idealisme van hun medewerkers in 
een dubbelzinnig daglicht te stellen, vind ik 
misplaatst 

Ruiterlijk ben ik bereid aan de hand van de 
verschenen teksten de polemiek aan te gaan 

Ik heb dit m het verleden en tijdens de vijf 
eerste en zwaarste jaren van de groei van de 
Volksunie als hoofdredakteur van het maand
blad De Schelde in Antwerpen gedaan, vooral 
voor de vervolgden en rechtlozen en dit samen 
met dr Karel Delahaye en mijn goede vnend 
Hugo Schiltz Dit schijnen velen, en zeker 
Karel Dillen, vergeten Als de oogst gaat bin
nengehaald, jankt de meute 

Jan Dierick, Boutersem 
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EÜÜMMEüEÜMi 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353 26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054 33 11 49 

EEN ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT! 

TEL.: 02/219.49.30 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457 23 89 

^ - ^ 

^üni 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

KEUKENS-SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te 
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges 
— glasramen — boeken over Vlaamse 
Beweging? 

Bezoek dan in Leuven, Parijsstraat 75 
de IJzerbedevaartwinkel. 

Openingsuren: elke werkdag van 
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de 
voormiddag van 10u.30 tot 12u.15. Tele
foon: 016/22.09.66. 

/ i ^ 
1 i lT 1 

<IP-

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

Al 
verandas genknv. 
Kreatiever bouwen voor beter wonen • 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

! BOH: 
j Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichlin-
1 gen 

j Naam 

1 Adres 

1 Gemeente Tel 

1 Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

, Info n veranda/pergola AZ Prive 
[ n veranda/pergola Horeca 
1 



Ui/Ó 

ZUIVER SCHEERWOL 

Vlotte camel blazer twee rij 
zes knoops uit de collectie Mortimar 
met bijpassende blauwe flanelbroek 

''i-/V 

Dagi.li|ks optn \dn 4 tol 18 u VriidaLJ'. md htLsl i.n 
kfx^pavcnd mtl Tn-ndmcxJcshow \dn di. Vnun Fashion 
Club >ptn loi "'i u niiiu ^ ^ I j ^ -_ 
7(n ..n kLsida i.n Lcslokn \n'BoVAB ^^ ^N»-

het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 


