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cmnMOMimBï 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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 

Guido 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 - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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baron ruzettelaan 78 
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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 
Rodenstock 

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 
VijfhuJzen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 

s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

DE LES VAN DIKSMUIDE 

V
OORZITTER Lionel Vandenberghe heeft zondag te 
Diksmuide de juiste toon gevonden, hij is er m 
geslaagd precies te verwoorden waar het thans 
politiek om gaat Vandenberghe heeft een staat 
opgemaakt van de toestand en daarbij zijn kritiek 
met gespaard Hij heeft op een rijtje gezet welke de 
toegevingen zijn geweest om tot de huidige staats
hervorming te komen en er in een adem aan 
toegevoegd waar het volgens hem naar toe moet 

In zes punten heeft Vandenberghe de eisen 
opgedeeld De voorzitter heeft er echter wel onmid

dellijk aan toegevoegd er met m te geloven dat door een 
vermttingsstrategie de Vlaamse onafhankelijkheid ons zomaar 
in de schoot zal vallen De Ijzerbedevaartvoorzitter is nog 
verder gegaan Hij heeft de Vlaamse beweging gewaarschuwd 
met te veel in abstrakte schema's te denken 

Dit IS een nieuw geluid 
Met dezelfde zin voor realiteit heeft de Ijzerbedevaartvoorzit

ter vuistregels bedacht voor de invulling van onze autonomie 
HIJ moest het daarbij met ver zoeken, het testament van de 
Vlaamse frontsoldaten heeft de sleutelwoorden aangegeven 
zelfbestuur, nooit meer oorlog, godsvrede 

In detail tredend heeft Vandeberghe 
echter dne thema's omschreven, ze zijn 
en blijven de dne steunberen die in de 
toekomst nog meer aan belang zullen 
winnen Ze zullen medebepalend zijn 
voor de waardigheid en wellicht ook voor 
de overlevingskansen als volk 

Onderwijs (en vorming), leefmilieu (en 
openbare werken), ekonomie (en wel
vaart en welzijn) Ogenschijnlijk drie los 
van mekaar staande items maar zo met 
mekaar verweven dat ze de kuituur- van-
het- leven vormen 

De vorming van de jeugd is en blijft 
inderdaad meer dan ooit een zorg Op de 
eerste dag van een nieuw schooljaar is 
het met te veel gevraagd daar ekstra aan te denken Nu onze 
gemeenschap zelf bevoegd is voor het onderwijs is er blijkbaar 
niemand die duidelijk weet waar het naartoe moet De opening 
van de scholen gebeurt opnieuw in de grootste wanorde 

De gevarendnehoek met twee argeloze scholieren duidt 
reeds lang met meer alleen op het levensgevaarlijke straatge
beuren maar ook op de gevaarlijke weg die ons onderwijs 
bewandelt Het rapport dat de Vereniging van Vlaamse Leer
krachten midden deze week heeft gepubliceerd is hallucinant 
Het beeld dat daarin van de toekomstige leraar geschetst wordt 
roept angstige bedenkingen op, geprojekteerd naar de toe
komst voorspelt zoiets weinig goeds Het gekende beeld van de 
toegewijde leraar die vooral opvoeder is(was) maakt plaats voor 
de ongemotiveerde lesjesgever 

Technologie maakt onze wereld van dag tot dag gemakkelij
ker Maar ook leefbaarder'' Zowel de natuur als de verscheiden
heid van elk volk raken er door gedenaturalizeerd, de media 
maken van onze huiskamers een wereldforum Wij gaan ons op 
den duur allen hetzelfde kleden, hetzelfde voedsel eten, alle

maal hetzelfde denken en dezelfde liedjes zingen Wellicht 
allemaal dezelfde taal spreken"? Midden deze evolutie komen 
meer en meer volkeren op om ons aan hun verloren gegane 
eigenheid te hennneren Regimes hebben deze ten allen tijde 
de mond gesnoerd met een bedoeling meer macht te verove
ren De oproep van Vandenberhge om samen te werken met 
Frans-Vlaanderen en Nederland komt dus op tijd 

De invloed van de technologie op ons leefmilieu is zo 
overweldigend aan het worden dat vragen omtrent de overle
vingskansen met de dag prangender worden Is het wel nodig 
dat op een dergelijke chaotische wijze geproduceerd en ver
bruikt wordt "7 Het gekende ,,er zijn grenzen aan de groei" komt 
steeds dichterbij De gigantische aanmaak van vaak nutteloze 
produkten verbreedt ook de kloof met de Derde Wereld Maar 
armoede moet met altijd ver over zee gezocht worden maar 
maakt deel uit van ons eigen kontinent 

Vlaanderen speelt dank zij verbeeldingskracht en werkijver 
mee op het internationale high-tech-forum Om de zoveel jaar 
stallen wij onze nieuwe vondsten uit, maar deze vreugdekreten 
boezemen ook angst in 

Wat bereiken wij met deze technische hoogstandjes'' Helpen 
ZIJ ons naar een betere wereld'' Vinden wij er het gestoorde 

evenwicht met de natuur door terug of 
vervreemden zij ons verder van dat even
wicht'' Wat aan vernuft staat ons nog te 
wachten dat ons leven en dat van onze 
kinderen zuur zal maken'' De nieuwer
wetse wapens waartegen de frontsolda
ten zo'n hartekreet hebben geuit werden 
door onze technologie nog schrikwekken
der Kan nog voorkomen worden dat de 
mens tussen de raderen van de technolo
gie verder fijngemalen wordf 

Wellicht IS het antwoord te vinden in 
een nieuwe etiek, in een andere vorm van 
leven, van omgaan met de natuur, van 
opvoeding, van politiek voeren Het ant
woord ligt in een nieuwe kuituur waarbin

nen de schoonheid weer voorrang heeft 
Lionel Vandenberghe heeft gelijk gehad er op te wijzen dat de 

verantwoordlijkheden nu in Vlaamse handen liggen Niet alleen 
bi] de politici maar ook bij de ambtenaren en bij de opvoeders 
BIJ ons allemaal dus 

Willen WIJ over deze verantwoordelijkheid nadenken en er ook 
naar handelen'' 

Het veroveren van zelfbestuur voor onze gemeenschap is 
meer dan het oprichten van eigen strukturen Het gaat hem om 
voor alle leden van onze volksgemeenschap een betere wereld 
te maken Wellicht is dit verlangen te utopisch Wat met 
utopisch IS, IS tot het uiterste toe te streven om het zo volmaakt 
mogelijk te doen 

Driekwarteeuw geleden werd m de modder van de IJzer 
dezelfde utopische droom voor een betere wereld gekoesterd 
WIJ hebben dus tijd gehad om er over na te denken, of wij 
geleerd zijn is een andere vraag Ook dat is een les van 
Diksmuide 

Maurits Van Liedekerke 
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Zondag had te Diksmuide de 
62^ IJzerbedevaart plaats. Het 
was er vooral uitkijken naar de 
toespraak van de nieuwe voor

zitter Lionel Vandentjerghe. WIJ was 
er ook. 

^ ^ ^ Op 4 september is het tien 
l i l Jaargeledendat Jet Vande 
I ^J Wiele overleed, voor velen 

de eksponent van de 
Vlaamse nationaal-socialistische kol-
laboratie. 

^ ƒ ^ Vandaag gaan tienduizen-
I M den kinderen en jongeren 
I ^ ^ terug — of voor het eerst— 

naar school. Maar is ons 
onderwijs na de federalisering nog 
wel op het rechte pad? 

(omslagfoto R. Szommer) 

16 
Twintig jaar nadat Londen 
het bestuur in Noord-ler-
land overnam, is de situatie 
er uitzichtlozer dan ooit. 

Bericht uit Belfast. 

24 
N.a.v. Europalia belicht het 
tijdschrift Vlaanderen in 
zijn jongste nummer de Ja
panse kuituur en maat

schappij. 

/ \ / % Indeschaduwvan Adolf en 
^ Y\ Pieter Daens ageerden, 

^ ^ ^J over heel Vlaanderen ver
spreid, tal van merkwaardi

ge kristen-demokratische randfigu
ren. Frans Van Campenhout schreef 
enkele van die portretten neer. Een 
relaas. 

/ \ f\ ''̂  ^'J" '^^^^^ °ver Raymond 
M \M Chandler neemt Willem 

^ ^ ^ ^ Sneer de turbulente relatie 
tussen Chandler en Hit-

chock onder de loep. 

ƒ ^ f^ Het wereldkampioenschap 
3 ^ 1 wielrennen in Chambery 

^ ^ ^ toonde aan dat de mundia-
lisenng van de wielersport 

met meer te stuiten is. 

ƒ ^ ^ Iedereen kent de Antwerp-
^ 1 se De Keyseriei. Maar wie 

^ ^ I was nu die meneer De Key-
ser? Het blijkt een merk

waardig schilder te zijn die hoopte de 
P.P. Rubens van zijn tijd te zijn... 

40 
Zoals wel te verwachten 
was ontving de redaktie 
heel wat brieven van lezers 
over de „toestand" van de 

Volksunie. 
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GEEN VERTALING 
Toen staatssekrefaris Vic Anciaux het 

Staatsblad van 22 augustus jl onder ogen 
kreeg schrok hij zich een hoedje. Daarin stond 
immers het besluit van de Brusselse ekseku-
tieve tot vaststelling van de bevoegdheden van 
de ministers van die eksekutieve afgedrukt Na 
de Franse tekst volgde een Nederlandse verta
ling van dat besluit 

In een bnef aan minister Chabert (CVP) van 
de Brusselse eksekutieve, die het besluit 
mede ondertekend had, protesteerde Anciaux 
tegen deze gang van zaken- „Ik wil er U op 
wijzen dat de manier waarop deze publikatie is 
gebeurd met overeenstemt met de wettelijke 
voorschriften zoals deze zijn gesteld in art 39 
van de bijzondere wet van 12januan 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen: "De 
besluiten van de Eksekutieve worden opge
steld in het Nederlands en m het Frans en 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad de 
Nederlandse en de Franse tekst tegenover 
elkander", aldus Anciaux 

De VU-staatssekretaris stelt verder dat het 
wellicht om een spijtige vergissing gaat, die 
evenwel raakt aan de grondwettelijk gewaar
borgde tweetaligheid van Brussel Anciaux 
vraagt Chabert dan ook om in het Staatsblad 
een erratum te laten opnemen, waarbij het 
gewraakte besluit in de tweetalige versie wordt 
gepubliceerd. De staatssekretaris hoopt dat 
ook Chabert in de toekomst de nodige waak

zaamheid aan de dag zal leggen om zulke 
vergissingen te vermijden We raden staatsse
kretaris Anciaux in ieder geval aan om nauw
gezet op "zi jn" minister te letten' 

Het kabinet van Charles Picque (PS), voor
zitter van de hoofdstedelijke eksekutieve, het 
weten dat het de betrokken diensten zelf 
meteen na het verschijnen van het Staatsblad 
gevraagd heeft het besluit opnieuw te publice
ren, en ditmaal zoals het hoort 

GORDEL 
Zondag 3 september grijpt de negende Gor

del rond Brussel plaats Op deze Bloso sport-
klassieker worden ongeveer 60 000 deelne
mers verwacht U kunt fietsen (90, 40 of 20 
kilometer) of wandelen (28,14 of 7 kilometer), 
telkens vanuit Sint-Geneslus-Rode, Dilbeek of 
Zaventem 

Ook de BRT is dit jaar weer van de partij 
Talrijke vedetten uit de show-, televisie- en 
sportwereld verlenen hun medewerking Van
zelfsprekend zullen ook de politici uit verschil
lende Vlaamse partijen hun tweewieler voor de 
gelegenheid van onder het stof halen 

In heel de Gordel-drukte lijkt het wel of men 
vergeet waar het eigenlijk om te doen is de 
vrijwaring van het Vlaamse karakter van de 
Gordel rond Brussel Vreemd genoeg lijkt zelfs 
de officiële promotiebrochure dit vergeten te 
zijn Er wordt wel gesproken over de Gordel als 

malse familiale en muzikale sporthappening 
en een bijna honderd kilometer lange fietstocht 
rond Brussel distrikt Europa Hopelijk laten 
talrijke VU-militanten en -kaderleden met veel 
vlagvertoon duidelijk zien waar het in de Gor
del wél om gaat 

TEVREDEN KUST 
Het afgelopen weekend werd het toeristisch 

zomerseizoen aan de kust afgesloten Dat 
zomerseizoen eindigde wat in mineur met wind 
en regen, maar al bij al had de kusthoreca 
geen reden tot klagen. 

Volgens een eerste balans kenden de hotels 
tijdens de weekends een bezetting van gemid
deld 80% Tijdens de twee verlengde topweek-
ends waren alle hotelkamers aan de kust 
bezet. In de week schommelde de bezetting 
tussen de 60 en de 70% 

De verhuur van appartementen kende een 
lichte terugval van 2%. Dankzij het prachtige 
zomerweer werd deze terugval nog beperkt, zo 
wordt algemeen aangenomen. In het begin 
van het seizoen waren er immers 5% minder 
appartementen verhuurd 

Opmerkelijk was deze zomer de fikse toena
me van het eendagstoerisme Bijna d^eli jks 
leidde dit op de autosnelweg naar de kust tot 
grote verkeersdrukte. 

Ook het aantal kampingovernachtingen 
steeg fiks m de maand juli werd een stijging 
van meer dan 30% genoteerd 

GO RALLY 

Deze week werd het eerste gedeelte van de nieuwe Belliard-Schumantunnel in 
Brussel officieel geopend. Het verkeer dat Brussel langs de Belliardstraat verlaat, 
krijgt zo rechtstreeks aansluiting op de autoweg Leuven-Luik en op de Grote 
Ring, (foto P. Van Den Abbeele) 

De groots opgevatte Go Rally van de NMBS 
werd een flop van jewelste Deze wedstrijd was 
opgezet ter promotie van de jongerenkaart Go 
Pass Er kwamen welgeteld 30 deelnemers 
opdagen De wedstrijdorganisatie had zo'n 2 
miljoen frank gekost en er waren 200 prachtige 
prijzen aan verbonden Bij de NMBS had men 
op meer dan 5 000 deelnemers gerekend De 
spoorwegmaatschappij noemt de Go Rally dan 
ook "geen bijster groot sukses" 

De oorzaak van de mislukking heeft te 
maken met de strikte wedstrijdorganisatie 
Niet alleen moesten de jongeren een Go Pass 
(990 frank) kopen, ze moesten ook een nauw
keurig wedstrijdschema volgen op 21 augus
tus werd er naar Brugge gespoord, 22 augus
tus werd Spa bezocht, de volgende dag stapte 
men af m Smt-Niklaas, de dag daarop werd 
Bergen aangedaan, vervolgens kwam Meche-
len aan de beurt en tenslotte was Namen de 
bestemming Het reglement liet toe dat één 
van de zes etappes werd overgeslaan 

De NMBS mikte wel recht in de roos met de 
Go Pass In totaal werden daarvan meer dan 
160 000 stuks verkocht Het streefdoel was 
hier 100 000 De Go Pass blijft in omloop tot 31 
december, maar mag nog worden gebruikt tot 
eind februari '90. 
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DOORDEWEEKS 

LARIDON KRIJGT... 
De Oostendse SP-volksvertegenwoordiger 

Laridon zal wel twee keer nadenken vooraleer 
hl) nog eens zo ondoordacht zijn ontstellend 
gebrek aan historische kennis over de Vlaam
se emancipatiestrijd ten toon spreidt De open 
brief die Laridon over de IJzerbedevaart en het 
IJzerbedeVaartkomitee schreef, schoot met al
leen in het verkeerde keelgat van gezagheb
bende eminenties uit niet-vrijzinnige en niet-
socialistische hoek Zo werd Laridon in onge
meen scherpe bewoordingen en met een paar 
ezelsoren op de koop toe publiekelijk naar de 
hoek verwezen door o.m. prof. Bert Raes, 
sekretans van de Unie van Vrijzinnige Vereni
gingen en door prof Alois Gerio, gewezen 
voorzitter van het socialistische Vermeylen
fonds. 

...DEKSEL OP 
DE NEUS 

Ook VUJO Oostende-Veurne-Diksmuide gaf 
Laridon een gratis lesje geschiedenis „De 
IJzertoren wam er met al uiting van een be
krompen klerikale onverdraagzaamheid In sa
menhang met de graven van de gesneuvelde 
Frontsoldaten werd op de IJzertoren de spreuk 
van de jongeren uit de Blauwvoeterie ge
plaatst. De IJzertoren werd zo een waardig, 
alomvattend Heldenhuldezerk Een symbool 
van de Vlaamse emancipatie en van de af
schuw van oorlog en militarisme. Het op de 
flanken van de Toren gebeitelde "Nooit meer 
oorlog" geeft uiting aan de levensechte 
schreeuw om vrede De IJzerbedevaart is één 
van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar 
over partij- en filosofische grenzen heen kan 
nagedacht worden overr de toekomst van 
Vlaanderen", schrijft VUJO OVD. 

Op de redaktie belandde ook een brief 
geadresseerd aan Laridon van Jef Tommelein, 
een oudleerling van de onverdraagzame volks
vertegenwoordiger. Tommelein toont zich in 
deze bnef bijzonder ontgoocheld over zijn 
gewezen leraar en verwijt hem eveneens een 
ernstig gebrek aan historische kennis ,,Indien 
U de dokumentatie zou willen nagaan, zou U 
vaststellen dat katolieken en vrijzinnigen in de 
geest van de godsvrede-gedachte samen ijver
den voor het zelfbestuur voor Vlaanderen " 

DE RENDIEREN VAN 
KONING GUSTAV 

De Zweedse koning Carl Gustav mag van 
het IJslandse mimstene van Kuituur tien ren
dieren schieten. Daar is luid protest tegen 

Dertig leden van de Rijkswacht en de IVlilitaire Politie vertrokken dinsdag voor een 
7 maanden lange politie-opdracht in Namibië, waar ze de VN-veiligheidsmacht 
zullen vervoegen. Er is slechts één franstalige bij de Belgische afvaardiging. Van 
de 29 Vlamingen wordt immers verwacht dat ze zich wegens de taaibanden met 
de Zuidafrikaanse politiemannen in Namibië goed verstaanbaar zullen kunnen 
fiaken. (foto F. Oe Waïtre) 

gerezen van de IJslandse Jagersvereniging 
Die neemt het met dat de Zweedse koning zo'n 
voorkeursbehandeling krijgt. Het totaal aantal 
rendieren dat dit jaar in IJsland geschoten mag 
worden bedraagt immers slechts 253 stuks, en 
de IJslandse jagers zijn daardoor aan zeer 
strenge kwota gebonden. 

Vreemd genoeg is de jagende koning uit 
Zweden erevoorzitter van de afdeling van het 
World Wildhfe Fund (WWF) van zijn land In die 
hoedanigheid had hij eerder dit jaar Noorwe
gen op de korrel genomen wegens de zeehon-
dejacht 

ROND HET STATION 
Ivlinister van Openbare Werken en Verkeer 

Sauwens heeft zopas de randparking-pendel-
bus gepromoot in een poging om de leefbaar
heid van onze steden te vrijwaren Een aantal 
steden onderschrijven de doelstellingen van 
de minister, maar de stelligheid waarmee zij 
dat doen, is duidelijk verschillend. Over de 
middelen om dat doel te bereiken bestaat 
evenmin eensluidendheid 

De vzw Langzaam Verkeer vindt de belang
stelling van de minister voor de verkeersleef-
baarheid van onze stadscentra een bemoedi

gend teken. Ook het feit dat alle antwoordende 
steden de doelstellingen van Sauwens princi
pieel onderschrijven, wijst op een verhoogde 
belangstelling voor deze tematiek. 

Langzaam Verkeer is evenwel van mening 
dat het voorstel van Sauwens te mager en te 
versnipperd is, omdat het bedacht is louter 
vanuit de bevoegdheden van de gemeen
schapsminister: buurtspoorwegen en openba
re werken. Het beperkte konsept auto/bus 
degradeert het openbaar vervoer tot een ver
lengstuk van de auto. In plaats daarvan moet 
volgens Lanzaam Verkeer het rijkere konsept 
transfertpunt trein, tram, bus, auto, fiets en 
voetganger naar voren geschoven worden Dit 
IS bij uitstek de omgeving van het station. In dit 
konsept moet bereikbaarheid centraal staan, 
wat veel sterker en ruimer is dan alleen de 
notie randparkings en pendelbussen 

Zo'n programma vergt uiteraard een koordi-
natie van beleid en bevoegdheden, aldus de 
vereniging. De mobiliteitstematiek verschilt 
hienn in mets van de milieutematiek De minis
ters Sauwens en Dehaene, de NMBS, de 
stads- en streekvervoersbednjven en de be
trokkenen bij de ruimtelijke ordening zullen 
moeten samenwerken Bovendien dienen zij 
er bij de stadsbesturen op aan te dringen dat 
ook op lokaal nivo die koppeling wordt ge
maakt, besluit Langzaam Verkeer. 
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KORTWEG 

• Gerard Mortier gaat de overle
den Herbert von Karajan opvolgen 
als artistiek direkteur van het Festival 
van Salzburg. Volgens de persatta-
ché van de Festspiele was Mortier 
zowat de enige serieuze kandidaat. 

• Het Komitee der Randgemeenten, 
een organisatie die het buiten de 
partilpolitiek wil opnemen voor de 
bestendiging van het Vlaams karak
ter van de faciliteitengemeenten, 
pakt uit met een eigen tijdschrift, De 
Zes genaamd. Proefeksemplaren bij 
W. Sterckx, Schavei 23A, 1630 Linke-
beek. 

• De Eksekutieve van de Franse Ge
meenschap zette het licht op groen 
voor reklame op de RTBf. 
• Stewards en stewardessen van 
Sabena verloren hun vriendelijk ge
zicht: een stiptheidsaktle bezorgde 
veei reizigers een paar uren vertra
ging. Ook de piloten dreigden met 
akties. 
• Na de moord op Gaian werd in 
Colombia een drugoorlog ontke
tend in regelrechte Vletnamstijl. De 
grote vissen bleven vooralsnog uit 
het net. De jonge Colombiaanse mi
nister van Justitie Monica de Greiff 
werd door de drugmaffia met de 
dood bedreigd. 

• Het literaire tijdschrift Novy Mir uit 
de Sovjet-Unie publiceerde het eer
ste hoofdstuk van de Goelag-archi-
pel -van Solzjenttsyn, die vijftien 
jaar geleden uit zijn land verbannen 
werd. 

• Het aantal ambtenaren voor de 
Belgische staat daalde vorig Jaar met 
3.628 eenheden. 
• Het 32-jarige gemeenteraadslid 
Patrick Van Kruniceisven uit 
Laakdal stelde zich kandidaat voor 
het vu-voorzitterschap. Van Krun-
kelsven wordt voorgedragen door de 
zogenaamde groep jonge inteiiek-
tuelen binnen de Volksunie. Eerder al 
diende huidig voorzitter Jaak Ga
briels zijn kandidatuur in om zichzelf 
op te volgen. 

• Tweederden van de schoolkinde
ren gaan op 1 september met een 
paar nieuwe schoenen terug naar 
school. 

• In de Opperste Sovjet van de Sov-
jet-republiek Moldavië wonnen de 
nationalisten de eerste veldslag in de 
strijd om van het Moldavisch de ver
plichte officiële taal te maken. In 
Moldavië Moldavisch. 

• Vlaams minister van Leefmilieu 
Kelchtermans wil de heffing voor 
waterzuivering vanaf volgend jaar 
met 70% verhogen. 

ANCIAUX 
TEGEN OPRICHTING 

ISLAMITISCHE SCHOOL 

• U vindt de oprichting van een Islamitische 
school in Sint-Gillis geen goede zaak. Waar
om niet? 

,,lk vindeen dergelijke opnchting inderdaad 
niet opportuun, aangezien zo'n sctiool strijdig 
is met elk integratiekonsept. Er moet een 
positieve integratiepolitiek ten behoeve van de 
migranten komen, wat ondermeer inhoudt dat 
ze volwaardig kunnen participeren aan alle 
maatschappelijke strukturen en instellingen. In 
dergelijk beleid past het dat die strukturen 
voorzien worden van al het nodige om die 
participatie toe te laten, eventueel zelfs dat 
bepaalde strukturen gewijzigd worden. In der
gelijk beleid zijn aparte kanalen of eenzijdig 
gesloten strukturen, zoals in dit geval een 
eigen islamitische school, echter niet wense
lijk." 

• Nochtans kan niemand de oprichting van 
zon school tegenhouden. Het gaat hier 
immers om een grondwettelijk recht. Vindt 
U misschien dat we er moeten aan denken 
om dit recht op de helling te zetten? 

„Ik realiseer me dat het hier om een grond
wettelijk recht gaat. In mijn brief aan de Imam-
Direkteur verwijs ik er trouwens naar. Maar in 
die brief betoog ik enkel en alleen dat door de 
eventuele oprichting van een eigen islamiti
sche school er minstens een verschil in ziens
wijze duidelijk wordt tussen de inhoud die het 
Islamitisch Centrum aan integratie geeft en de 
inhoud die wij aan integratie willen geven. 
Vandaar dat Ik het Islamitisch Centrum uitge
nodigd heb voor een gesprek waarbij we onze 
visies op integratie kunnen uitleggen en verge
lijken. 

Wat het grondwettelijk recht betreft gaat de 
vergelijking met de Joodse school maar ook 
met de katolieke school op. Dat realiseren we 
ons terdege. We wensen wat dat betreft geen 
enkel formeel onderscheid te maken tussen de 
godsdiensten. Vanuit het oogpunt van de inte
gratie echter, lijkt het ons beter geen aparte 
islamitische school te kreëren." 

• Komt U met uw open brief niet in het 
vaarwater van de koninklijke kommissaris 
voor de Migranten, Paula D'Hondt? 

„We hebben over deze zaak telefonisch 
kontakt gehad met het kabinet van koninklijk 
kommissaris D'Hondt. Daaruit bleek dat men 
daar dezelfde mening als ons is toegedaan: 
ook Paula D'Hondt kant zich tegen de oprich
ting van de islamitische school". 

• Hebt U reeds een reaktie ontvangen van 
de Imam? 

,,Het Islamitisch Centrum heeft laten weten 
bereid te zijn tot een gesprek. Er werd een 
afspraak gemaakt voor donderdagnamiddag. 
(d.i. gisteren, red.) Uit de kranten heb ik 
voorlopig kunnen opmaken dat de Imam-Di-
rekteur evenwel niet zinnens is om het idee 
een school op te richten te laten vallen." 
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RADIKAAL, DOCH SEREEN 

G
LOBAAL gezien een rustige en 
sobere bedevaart, ietwat vochtig 
en winderig maar gespeend van 
incidenten. 

Het was vooral uitkijken naar 
de toespraak van de nieuwe voor
zitter van het IJzerbedevaartko-
mitee Lionel Vandenberghe. De 
verwachtingen waren hoog ge
spannen en de aanwezige promi
nenten en perslui volgden, geze

ten op het puntje van hun stoel, met meer dan 
gewone aandacht de speech van Vandenber
ghe. 

Zoals enigszins in de lijn der verwachtingen 
lag, hamerde de voorzitter in de eerste plaats 
op het belang van de spoedige uitvoering van 
de derde tase van de staatshervorming. Doch 
waakzaamheid is meer dan ooit geboden, 
aldus Vandenberghe, elke Vlaamse toegeving 
zou onvergeeflijk zijn. De aanwezige eksellen-
ties kregen dan ook, in niet mis te verstane 
bewoordingen, ,,zes eisen voor de derde fase" 
in de maag gesplitst. Tevens deed Lionel 
Vandenberghe een oproep tot de Vlaamse 
partijen om een Vlaams pakt te sluiten ter 
bespoediging van de verwezenlijking van de 
derde fase. 

De radikale, doch redelijk teneur van Van-
denberghes toespraak viel, te meten aan het 
herhaaldelijk applaus dat hem te beurt viel, 
blijkbaar in de smaak van de bedevaarders. 
We kunnen gerust stellen dat de nieuwe voor
zitter van het IJzerbedevaartkomitee zijn vuur
proef met glans heeft doorstaan. 

(lees meer over de toespraak van Lionel 
Vandenberghe in afzonderlijk stuk) 

NOG EENMAAL 
PAUL DAELS 

Het meest pakkende moment van de 62ste 
IJzerbedevaart was het ere-saluut aan Paul 
Daels. Paul Daels, voorzitter van het IJzerbe
devaartkomitee overleed op 26 januari j . l . 

Oud-voorzitter Jozef Coene en Lionel Van
denberghe droegen samen een krans over het 
middenpad en legden deze neer op het puin 
van de oude toren waarop een portret van 
Daels, in sobere tinten, was geplaatst. Hele
maal stil werd het toen de stem van Paul Daels 
op geluidsband, nog éénmaal over de vlakte 
klonk. Zelden klonk nadien het,,Vaarwel mijn 
broeder" van Hubertus Waelrant zo aangrij
pend op de bedevaartweide als vorige zondag. 
Een laatste eerbetoon aan de Vlaamse voor

man die amper twee jaar voordien, op diezelf
de plaats door een aantal opgejutte heethoof
den op schandelijke wijze beschimpt werd. 

SOBERE REGIE 
Voor de tweede maal regisseerde Tony 

Willems de IJzerbedevaart. De scenografie 
werd verzorgd door Hugo De Pot. Tony Wil
lems zette dit jaar zijn streven naar een sobere 
vormgeving, die vorig jaar al zichtbaar was, 
voort. Zonder evenwel de traditionele onderde
len van de IJzerbedevaart als de bloemenhul
de, het dodenappel en de samenzang te ver
waarlozen, werden dit jaar een aantal nieuwig
heden uitgetest. 

Zo werd o.a. het middenpad verhoogd, dat 
ver verwijderde toeschouwers wel een beter 
zicht op het spektakel verschafte, maar andere 

35.000 volgens de Rijkswacht, 
15.000 volgens de BRT, een pak 
minder dan vorig jarig volgens 
de ene krant, een hoop meer dan 
vorig jaar volgens de andere... 
Hoeveel bedevaarders voorbije 
zondag in Diksmuide de regen 
en de wind trotseerden zullen we 
wellicht nooit precies te weten 
komen. Een feit is dat de 62ste 
IJzerbedevaart artdermaal op 
flink wat belangstelling mocht 
rekenen. 

bedevaarders het gevoel gaf afgesneden te 
worden van de weide. Een monumentale vlag-
gemast toornde hoog boven de middenberm 
uit. 

De bindteksten deden vaak heel wat frisser 
en ludieker aan dan de voorbije jaren het geval 
was. Zangeres Connie Neefs en akteur Nolle 
Versyp brachten deze teksten op professione
le Wijze. 

De ,,Eed van Trouw" werd in een aktueler 
jasje gestoken, hetgeen naar we vernamen 
niet door iedereen werd geapprecieerd. 

Het vendelzwaaien werd in kleinere dosis 
aan het publiek toegediend en ook de koreo-
grafische interventies werden tot een aan
vaardbaar aantal beperkt. 

Tegenstanders van stripverhalen zullen wel 
even gegriezeld hebben toen aan de voet van 
de toren een heuse kartoon „naar Mare 

Een vleugje verrassing: Erik Van Ney-
gen en Nero... 

Sleen" verscheen, maar dit paste dan wel in 
het nummertje dat een kleurrijk groepje kinde
ren ten tonele bracht. 

VAN NEYGEN: 
OVERTUIGEND 

Kindertjes die over het podium dartelen zijn 
altijd aandoenlijk. Toch bekroop ons even een 
onbehaaglijk gevoel toen de, overigens entoe-
siaste, jeugdige figurantjes in je reinste ,,Tien 
om te zien-stijl" nietszeggend met de armen in 
het ijle begonnen te zwaaien. We vreesden het 
ergste voor wat volgen zou. We vergisten ons 
echter. Erik van Neygen bracht twee, met zorg 
uitgekozen liederen, die hij zonder veel poeha, 
maar met diepe overtuigingskracht ten gehore 
bracht. Een pluim voor Van Neygen, en eentje 
voor de regiekommissie. Moet kunnen! 

Toch liep het op het einde van de plechtig
heid even spaak. De tientallen vaandrigs die 
tijdens de apoteose geacht werden het gebeu
ren wat meer kleur te geven, werden over het 
hoofd gezien en bleven wat verweesd in een 
hoekje van de bedevaartweide staan. 

Ook een stunt met vliegers, die naar het 
einde toe was gepland, kon wegens teveel 
wind niet doorgaan. De vlieger ging niet op. 

Een paar schoonheidsfoutjes die echter 
geenszins afbreuk doen aan een geslaagde 
bedevaart. 
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i f FIETSELING 

Het is een goede gewoonte dat zoveel mogelijk Vlaamse ministers naar Diksmui-
de trekken. Maar „ietsje meer" zou ook hier geen kwaad kunnen! 

Zaterdagavond konden de aanwezigen voor 
de 13de maal getuige zijn van de aankomst 
van de Vredesfietseling. Zo'n 130 pedaalhel
den fietsten een beetje moe maar voldaan over 
de IJzerbrug. Aan de Pax-poort werden zij 
verwelkomd door Lionel Vandenberghe, voor
zitter, Koen Baert, sekretaris van het IJzerbe-
devaartkomitee en VOS-voorzitter Herman 
Vandezande. De vredesfietsers werden gefeli
citeerd met hun sportieve prestatie, maar ze 
werden er vooral op gewezen hoe belangrijk 
deze driedaagse trip is voor zowel de deelne
mers als het IJzerbedevaartkomitee zelf. De 
fietseling is het levende bewijs dat men nog 
wel jongeren kan engageren rond de oude 
idealen van de frontsoldaten. Een initiatief als 
dit levert zuurstof voor de IJzerbedevaart, 
zuurstof in de vorm van ,,jonge krachten" die 
beletten dat het hele bedevaartgebeuren ver
grijst of verstikt. 

Een ogenblik van ontroering: bloemen werden aangebracht voor Paul Daels. Kon 
dit beter dan door de gewezen voorzitter Seppe Coene en de huidige voorzitter 
Lionel Vandenberghe? 

(Foto's: studio Dann) 

MINISTER 
Een klein groepje moedige verdesfietsers 

vertrok reeds donderdagmiddag vanuit Voe
ren. In de loop van de vrijdag en de zaterdag 
dikte dit tiental aan tot een peloton van zo'n 
130 fietsers. Onder het jonge trappende ge
weld, heel wat VU-jongeren maar ook Chiro-
jeugd. Scouts, KSA- en VNJ-leden. 

Ook minister Johan Sauwens vereerde de 
vredesfietsers met zijn deelname. De minister 
besteeg te Gent het rijwiel en kon zich aldus 
vergewissen van de toestand der Vlaamse 
fietspaden. Samen met de andere tientallen 
wielerliefhebbers reed de minister van Verkeer 
in Diksmuide over de einstreep. 

KORTGESCHOREN 
Ook dit jaar waren ze er weer, de kortge

schoren ragebollen. Een deel van de ,,zware 
jongens" die elk jaar opnieuw uit alle riolen 
van Europa kruipen om keet te komen schop
pen in Diksmuide, werden voor ze enige scha
de konden berokkenen in de nor gedraaid, 
koppelriem en keltisch kruis inkluis. Dit belette 
met dat er nog enige drankgelegenheden aan 
de IJzerlaan andermaal dichtbevolkt waren 
met dit bonte gezelschap. Voertaal in deze 
herbergen is op de vooravond van de IJzerbe
devaart Duits, Engels of Frans, zeker geen 
Nederlands. Dit „falderappes" is blijkbaar 
nogal hardleers, want ieder jaar wordt hen 
duidelijk gemaakt dat ze in Diksmuide kunnen 
gemist worden als kiespijn. Maar er is hoop, 
hoe jammer een bepaalde pers dit ook mag 
vinden, hun aantal neemt met het jaar af. Nog 
enkele jaartjes volhouden en we hoeven aan 
deze ,,Europese elite" geen woorden meer 
vuil te maken. (ts) 
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„WERK MAKEN VAN 
VLAAMSE STAATSVORMING" 

Het lag voor de hand dat zowel de bedevaar
ders als de kommentatoren uitkeken naar de 
maiden-speech van Lionel Vandenberghe. En 
het moet gezegd, de nieuwe IJzerbedevaart-
voorzitter heeft zich biezonder fraai van zijn 
taak gekweten. 

Vandenberghe heeft zich de moeite getroost 
de huidige politieke toestand te ontleden, deze 
te voorzien van kommentaar om vervolgens — 
naar de toekomst toe — richtlijnen te formule
ren. 

EIGEN PARLEMENT 
,,Met de huidige staatshervorming werd hoe 

dan ook een belangrijke stap gezet in de 
goede richting, maar voor die stap werd ten 
onrechte een hoge prijs betaald: 

* in Voeren en de Vlaamsbrabantse randge
meenten, waar er nog fraaie intentieverklarin
gen staan tegenover de betonnering en feitelij
ke uitbreiding van de faciliteiten; 

* in Brussel, dat al te veel is losgemaakt van 
Vlaanderen en waar Vlaamse troeven uit han
den zijn gegeven zonder dat op gemeentelijk 
vlak orde op zaken werd gesteld; 

* op financieel vlak, waar onder voorwend
sel van solidariteit met Wallonië, belet wordt 
dat wij op een korrekte en rechtvaardige ma
nier de fiskale vruchten kunnen plukken van 
onze arbeid. 

Was het sop de kool dan wel waard? Wogen 
de voordelen op tegen de nadelen? Vrienden, 
hoe interessant ook, op dit moment is dit niet 
de belangrijkste vraag. We mogen ze niet uit 
de weg gaan, want één zaak is duidelijk, deze 
staatshervorming zal niet de laatste zijn. Maar 
uiteindelijk is het zo dat wat gebeurd is, 
gebeurd is en op korte of middellange termijn 
niet ongedaan gemaakt kan worden. 

RANGEN SLUITEN 
Laten we daarom de handen in mekaar 

slaan, jullie die vinden dat meer uit de brand is 
gesleept dan ooit voor mogelijk werd gehou
den, en jullie die van mening zijn dat Vlaande
ren nooit voordien in dergelijke mate werd 
bedrogen. Laten we samen werk maken van 
de fameuze derde faze van de huidige staats
hervorming. Want zelfs de weg naar een 
volledig onafhankelijk Vlaanderen, losvan Bel
gië, loopt langs een eigen Vlaams parlement. 

Voorzitter Vandenberghe mag tevre
den zijn, dit was een grootse bede
vaart. 

Wij geloven niet in een verrottingsstrategie 
omdat de Vlaamse onafhankelijkheid nooit 
zomaar als een (over)rijpe vrucht in onze 
schoot zal vallen en vooral omdat de man in de 
straat de dupe zal zijn van zo'n strategie. 
Trouwens, ook de Vlaamse beweging moet er 
zich voor hoeden te veel in abstrakte schema's 
te denken. 

Laten we daarom met zijn allen werk maken 
van die verdere Vlaamse staatsvorming. Be
staande overeenkomsten en afspraken moe
ten nu effektief worden uitgevoerd, zonder 
toegevingen, want die zijn al gebeurd in de 
vroegere fazen. Daarom moeten we de rangen 
sluiten en opnieuw eensgezind onze politici 
onder druk zetten. 

Dat is, voor de komende maanden, onze 
belangrijkste opdracht. En dat niemand er een 
alibi in ziet om wat in de eerste en tweede faze 
is mismeesterd zo maar blauw-blauw te laten. 
Wij leggen ons niet neer bij de onvolkomenhe
den uit de vorige staatshervormingen. Maar 

wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst 
wegen." 

EISEN DERDE FASE 
1. Een eigen, rechtstreeks verkozen Vlaams 
parlement moet voor de volgende bedevaart 
een feit zijn. 
2. Bij de hervorming van de senaat kunnen 
geen nieuwe grendels op onze meerderheid 
geduld worden: géén paritaire staat en geen 
bijzondere meerderheden. De grondwet mag 
later niet herzien kunnen worden zonder in
stemming van de raden. De senaat moet een 
afspiegeling zijn van de fundamentele tweele
digheid van het land, van de twee deelstaten 
Vlaanderen en Wallonië. 

3. Franstaligen in Vlaams-Brabant en Voeren 
mogen enkel kunnen stemmen op Vlaamse 
lijsten, dus voor de Vlaamse Raad. Dit veron
derstelt de splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde en van de pro
vincie Brabant. 
4. De bevoegdheden van de centrale overheid 
moeten zo beperkt mogelijk zijn. Macht en 
middelen moeten zoveel mogelijk naar de twee 
deelstaten gaan. 
5. Vlaanderen en Wallonië moeten zo auto
noom mogelijk kunnen optreden in het buiten
land. 
6. De zetelverdeling voor het Europese parle
ment moet aangepast worden aan de bevol
kingsnormen, dus 15 — 9. 

VLAAMS PAKT 
Voor de realisatie van deze eisen wil het 

IJzerbedevaartkomitee een pakt onder de 
Vlaamse politieke partijen. ,,Dit wil zeggen dat 
er afspraken moeten gemaakt worden geen 
enkele prijs te betalen voor de derde faze, 
afspraken over datgene wat men als essentieel 
beschouwt, over datgene waarover men met 
aan opbod zal doen, over wat men met tegen 
mekaar zal uitspelen", aldus voorzitter Van
denberghe. 

Met deze derde faze is de Vlaamse staats
vorming echter niet voltooid. Er wachten nog 
omvangrijke paketten bevoegdheden en mid
delen op federalizering: de ontwikkelingssa
menwerking, de sociale zekerheid, het weten
schappelijk onderzoek, de landbouw, om er 
maar enkele te noemen. 
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VLAAMSE BEWEGING 

OVERUSE 
Ondertussen eist het IJzerbedevaartkomitee 

van de Vlaamse regering dat ze haar bevoegd
heden daadwerkelijk uitoefent ook en vooral in 
de Randgemeenten, Voeren en in Brussel. 

Wat de Vlaamsbrabantse gemeenten be
treft, mag de Vlaamse regering evenmin de kat 
uit de boom kijken. Met Europa '92 nadert een 
nieuwe olievlek met nieuwe verstedelijkings
druk en verfransingsgevaar. Daarom verdient 
het voorstel van de Vlaamse socialisten uit 
Overijse om in Vlaanderen alleen Vlaamse 
partijen toe te laten bij verkiezingen, meer dan 
gewone belangstelling. Een Vlaamsgericht 
grond- en huisvestingsbeleid is een adekwaat 
middel voor de vrijwaring van het nederlands-
talig karakter van Vlaams-Brabant. (Schepe
nen van Overijse mochten vanwege het komi-
tee bloemen ontvangen.) De Vlaamse regering 
en de Vlaamse raad moeten hier wetgevend 
optreden om tijdig deze nieuwe uitdaging voor 
de Vlaamse Beweging aan te pakken, nl. de 
bevestiging van onze Nederlandse identiteit in 
het eengemaakte Europa. 

AMNESTIE 
De Vlaamse regering moet ook iets doen 

aan een oude eis van de Vlaamse beweging: 
amnestie voor politieke veroordelingen. 

De ridderslag voor Alva De Smedt was een 
kaakslag voor Vlaanderen. 

Juridisch hebben de Vlaamse Raad en de 
Vlaamse regering terzake wellicht weinig be
voegdheden, f̂ /laar in de praktijk staat er niets 
een kordaat optreden in de weg, tenzij een 
gebrek aan politieke wil en moed. Als een 
meerderheid in de Vlaamse Raad het wil, kan 
niemand de Vlaamse regering beletten einde
lijk de onzalige repressiebladzijde om te draai
en en de nog resterende gevolgen op te 
vangen van de in belangrijke mate anti-Vlaam
se repressie en epuratie. 

DE INVULLING VAN 
DE AUTONOMIE 

L. Vandenberghe: ,,Thans is de tijd aange
broken om inhoud te geven aan onze moei
zaam vera/orven, weliswaar onvolmaakte maar 
toch onmiskenbare autonomie. Dit is een dwin
gende opgave of we missen als Vlaamse 
Beweging de trein en verliezen elke maat
schappelijke relevantie. Want zoals gezegd: 
het gaat uiteindelijk om mensen. 

Het nieuwe Vlaanderen moet een beter 
Vlaanderen zijn. En voor het IJzerbedevaart
komitee kan de optie naar de toekomst toe 
geen andere optie zijn dan die van de Fronters 

en de Vossen, die 70 jaar geleden opkwamen 
voor zelfbestuur,,,nooit meer oorlog" en gods
vrede. 

De jongeren aan het front eisten zelfbestuur 
voor hun volk. Laten ook wij ijveren voor 
volledige autonomie voor Vlaanderen, en voor 
alle volkeren, in Europa en overal elders in de 
wereld, omdat we voor alles rechtvaardigheid 
willen. 

De jongeren aan het front eisten wereldvre
de. Het Vlaanderen dat wij willen is een Vlaan
deren dat niet enkel betoogt tegen nieuwe 
raketten, tegen chemische wapens en ander 
moordtuig, maar dat ook ijvert voor vrijheid 
voor alle volken, in Oost en West, in Noord en 
Zuid. Want er kan geen vrede zijn zonder 
vrijheid. Zoals er ook geen vrijheid kan zijn 
zonder ontwikkeling, zonder een rechtvaardi
ge verdeling van de rijkdom tussen Noord en 
Zuid. 

Het Vlaamse buitenlands beleid moet ge
richt zijn op een wereldwijde boodschap van 

EIGEN VERANT-
WOORDELIJKHEID 

Veel eisen van de Vlaamse Beweging wer
den voor een stuk gerealiseerd. Op Vlaande
ren rust nu een nieuwe en ongemeen belang
rijke opdracht. Wat zullen we met die autono
mie doen? 

Nu het Onderwijs gefederaliseerd is^ welke 
klemtonen zullen we leggen in de vorming van 
de jonge generaties? 

Nu Openbare Werken en Leefmilieu tot de 
bevoegdheden van de gemeenschappen be
horen, zullen we nog meer beton storten in de 
weiden als wiegende zeeën? 

Nu hebben we een groot stuk van het 
Ekonomiscli Beleid in handen. Zullen we de 
weg op gaan van solidariteit of van partikularis-
me? De beschavingsgraad van een volk is 

Natuurlijk kwam „Overijse" ter sprake in Diksmuide. Het schepenkollege, met 
VU-schepen IVIarcel De Broyer, schonk druiven. Het kollege ontving bloemen. 

geweldloosheid. In het kader van het Europa 
zonder grenzen dringt zich een hernieuwde 
samenwerking met Nederland en Frans-Vlaan-
deren op. Anderzijds moet Vlaanderen de 
kleine volkeren binnen Europa verdedigen te
gen de centralistische staatsvisies. 

De Vlaamse frontsoldaten kwamen op voor 
godsvrede. Net als zij, willen wij een verdraag
zaam Vlaanderen, een Vlaanderen waar het 
goed is om te leven, in welvaart en welzijn, ook 
voor de vergeten groepen in onze samenle
ving. 

Een verdraagzaam Vlaanderen wil zeggen 
een Vlaanderen waar iedereen het recht heeft 
er een eigen mening op na te houden en waar 
meningen maar geen mensen bestreden wor
den. Ook Vlaanderen moet de ,,Universele 
verklaring van de rechten van de mens" toe
passen. 

immers te meten aan de intensiteit van de zorg 
voor de zwaksten in de maatschappij. 

De verantwoordelijkheden over al deze sek
toren liggen nu bij onze eigen Vlaamse autono
me instellingen, niet alleen bij politici, maar 
ook bij ambtenaren en leerkracfiten." 

De IJzerb'edevaartvoorzitter besloot zijn toe
spraak met een oproep tot meer Vlaamsbe-
wustzijn, bij jongeren én ouderen. „Onze 
Vlaamse vanzelfsprekendheid moet uitgroeien 
tot Vlaamse fierheid, niet uit arrogantie, maar 
uit overtuiging tot een volk te behoren dat stap 
voor stap zijn lot in eigen handen neemt." 

En voor de Vlaamse politici op de weide en 
elders citeerde hij uit Elschots Bormsgedicht: 

,,weet nu dan dat uw stem door-niemand 
wordt aanhoord 
zolang gij stamelend bidt of bedelt bij 
de poort"... 
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WIE STAAT BINNEN 
VIJF JAAR (NOG) 
VOOR DE KLAS? 

H
ET VVL betrok in het onderzoek 
de studenten uit het Pedagogisch 
Hoger Onderwijs. De steekproe
ven werden verricht in alle provin
cies en eveneens in elk net. Meer 
dan 750 laatstejaars werkten 
mee. Ook onder de tweedejaars 
werd een beperkte steekproef uit
gevoerd. Dit betekent dat zowat 
één derde van het totaal aantal 
studenten uit het PHO deelnam 

aan het onderzoek. 

Een eerste deel van het onderzoek betreft 
de „kwaliteit" van de studenten. De cijfers 
tonen aan dat de „kwaliteit" van de toekomsti
ge leerkrachten daalt naargelang het niveau 
waarop men zal lesgeven. 

Wanneer de regenten nog voor 82% afkom
stig zijn uit het ASO en de onderwijzers voor 
77%, valt dit bij de kleuterleidsters terug tot 
42%. Dit betekent dat het overgrote deel van 
de kleuterleidsters een diploma technisch on
derwijs behaalde. Bij de mannen komt ook 1 
op 4 onderwijzers uit een technische richting. 

Waar de meisjes nog voor 75% op leeftijd 
zitten, is de situatie bij de jongens ongunstig. 
43% van de regenten en 44% van de onderwij
zers verloor twee jaar of meer. Met andere 
woorden, pas na mislukte studies koos een 
groot aantal onder hen voor het Pedagogisch 
Hoger Onderwijs. Dit beeld geeft toch wel 
aanleiding tot bezorgdheid. 

KEZEN 
In een tweede deel wordt gepeild naar de 

motivering bij de verschillende ondervraagde 
groepen. De grootste motivering is terug te 
vinden bij de kleuterleidsters. 60% zou zeer 
graag lesgeven en 87% voelt zich aangetrok
ken tot deze loopbaan. Bij de onderwijzers zakt 
dit cijfer tot 50% en het tweede tot 78%. Een 
vierde van de regenten wil wel starten in het 
onderwijs maar is niet zeker er te blijven. 11% 
zegt nu al zeker niet voor de klas te gaan 

staan. Bij hen wordt slechts 63% aangetrok
ken tot het onderwijs. De mannelijke regenten 
zijn veel minder gemotiveerd dan de vrouwen. 

De belangrijkste motiveringen om les te 
geven zijn: het graag omgaan met kinderen en 
jongeren, bewust voor een ondenwijsloopbaan 
gekozen hebben. Andere motlveringeri zijn het 

Hoe is het met de motivatie en 
iiet profiei van de volgende ge
neratie ieeri(racliten gesteld? DQ 
pers en vooral de onderwijspers 
laten in ieder geval negatieve 
geluiden horen. Steeds vaker 
wordt het vermoeden geuit dat 
de toekomstige leerkrachten in 
toenemende mate een opleiding 
aanvatten bij wijze van negatieve 
keuze. Zij hebben bievoorbeeld 
zwakke studieresultaten gehad 
in het secundair onderwijs of zijn 
niet geslaagd aan de universi
teit. Enkele kwatongen durven 
spreken van „ een bont allegaar
tje met een merkwaardige moti
vatie..." 
De Vereniging Vlaamse Leer
krachten vond dit losstaande 
vermoeden meer dan de moeite 
waard om naar waarheid te on
derzoeken en wijdde er een en
quête aan. 

willen overdragen van kennis, persoonlijke 
inbreng realizeren, behoefte aan kreativiteit, 
aan een betere maatschappij helpen bouwen 
en houden van zelfstandig werken. 

Van de regenten stipt 1 op 4 ,,veel vrije tijd" 
aan als belangrijkste motivatie. Meer dan één 
derde hoopt de job te kombineren met huis
houdelijke of andere taken. 

NEGATIEF 
De ondervraagden mochten ook de volgens 

hun mening minder aantrekkelijke kanten van 
het ondenwijs aanduiden. Zowat 70% vindt het 
beroep financieel onaantrekkelijk. Meer dan 
80% van de toekomstige regenten en kleuter
leidsters meent dat de werkgelegenheid onvol
doende gegarandeerd is. Bij de onderwijzers 
ligt dit op 45%. Ook wordt het gebrek aan 
promotiekansen, de vlakke loopbaan, voor 
velen als negatief beschouwd. 25% vindt het 
beroep te afmattend en 20% wordt afgeschrikt 
door de bijkomende administratieve taken. 
Ook zijn er klachten over het gebrek aan 
didaktische infrastruktuur. 50% van regenten 
en ondenwijzers vinden de sfeer in het onder
wijs ,,verziekt". 

VRIJE TIJD 
Bij de toekomstige leerkrachten doet meer 

dan de helft aan sportbeoefening. Evenveel 
lezen regelmatig. Regenten lezen meer dan 
onderwijzers en deze op hun beurt meer dan 
kleuterleidsters. Deze laatsten houden zich 
vooral bezig met artistieke ekspressie. Slechts 
één vierde leest kranten en tijdschriften. 

Voor de regenten is het noodzakelijk dat een 
leerkracht vakliteratuur napluist en kranten 
leest. Bij de onderwijzers is hiervoor minder 
interesse en de kleuterleidsters vinden enkel 
vakliteratuur van belang. Allen vinden het 
wenselijk weekbladen en tijdschhften na te 
pluizen en vormende TV-programma's te vol
gen. 

Onbelangrijk is voor bijna allen de politieke 
aktiviteit. Ook negeert de meerderheid het 
aktief bezig zijn op het gebied van de kunst. 

PRÖIL 
De toekomstige leerkrachten hechten het 
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meeste belang aan de attitudes. Meer dan 2/3 
vindt ook vaardigheden belangrijk en slechts 
1/3 venwijst naar wetenschappelijke bagage. 
Een leerkracht moet op de eerste plaats krea-
tief zijn. Vervolgens dient hij/zij kindvriendelij-
k.luisterbereid en geduldig te zijn. De belang
rijkste vaardigheid is zich op het niveau van de 
leerlingen kunnen plaatsen. Ook moet een 
leerkracht zich voortdurend bijscholen. Hier 
zijn heel wat afwijkingen per niveau merkbaar. 

Opvallend laag scoren vaardigheden als: 
kunnen samenwerken met kollega's, waarden 
doorgeven, taalvaardigheid, verantwoordelijk
heid kunnen nemen en kritische zin. Ook de 
rollenpatronen lijken traditioneel. 

NOODKLOK 
De rezultaten van de VVL-enquête tonen 

Wie gaat er binnen vijf jaar de kleuters nog begeleiden in hun kreativiteit? 

voldoende aan dat het tijd wordt de noodklok te 
luiden. Het ondera/ijsbestel geraakt ontwricht. 

Nog steeds is de aflossing van de wacht in 
handen van personen die blaken van entoe-
siasme en idealisme. Zij beseffen evenwel dat 
een onderwijsloopbaan financieel, materieel 
en moreel weinig of geen perspektieven biedt. 
De besten zoeken hun toekomst buiten het 
onderwijs. Zij zijn zich bewust dat er wat schort 
aan hun opleiding en zij beseffen dat zij 
voortdurend zullen moeten bijscholen. 

Kortom, er heerst een algemeen onbeha
gen, waardoor veel jongeren die een veelbelo
vende onderwijsloopbaan zouden ontwikke
len, worden afgeschrikt om hun talenten en 
kreativiteit in te zetten in een eventuele leer-
krachtenjob. De rekrutering van jonge getalen
teerde en gemotiveerde Vlaamse leerkrachten 
wordt één van de belangrijkste doelstellingen 
voor de volgende jaren. 

De verantwoordelijken voor het onderwijsbe
leid dienen dringend in te grijpen. Het kwali
teitsverlies neemt immers ongekende propor
ties aan. Er is een rechtvaardige hera/aarde-
ring nodig van het lerarenambt, zowel finan
cieel, moreel als materieel. Een grondige her-
strukturering en optimalizering van de 
leerkrachtenopleiding dringt zich op. Op dit 
ogenblik wordt de kwaliteit van de opleiding 
serieus ondergraven.Er bestaat immers geen 
konsensus over wat echt nodig is in de oplei
ding. 

Het is zondermeer hoog tijd om vanuit een 
doordachte onderwijsvisie een reeks funda
mentele vragen te stellen. Hoeft het nog ge
zegd dat de leerkracht, de veldwerker, de 
belangrijkste pion is in het onderwijsgebeuren. 
Het IS volledig onverstandig te doen alsof er 
mets aan de hand is. De toekomst van de 
volgende generatie staat op het spel. 

AANBEVELINGEN 
De VVL doet ook reeds aanbevelingen naar 

het beleid toe. Hier volgen ze in een notedop: 
De financiële herwaardering van het leerkrach
tenberoep, een goed gestruktureerde oplei
ding en een degelijke navorming en bijscho
ling zijn topprioriteiten. 

Verder moeten de toekomstige leerkrachten 
een degelijke opleiding krijgen in de geschie
denis van ons land en inzicht verwerven in ons 
patrimonium. Toekomstige leerkrachten blij
ken geen interesse te hebben voor de binnen-
of buitenlandse politiek. Daarom dient hun 
interesse voor het politiek bestel aangewak
kerd. Enige vertrouwdheid met het politieke 
reilen en zeilen is noodzakelijk, zeker wat de 
onderwijspolitiek betreft. Tenslotte verdient 
het pluralisme de nodige aandacht. In de 
huidige multikulturele samenleving is een ge
zond en evenwichtig pluralisme de enige wis
sel voor de toekomst. 

jd 
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ONDERWIJS: 
OP GEVAARLIJK PAD? 

V
LAANDEREN beschikt nu over 
de volle onderwijsbevoegdheid 
en ziet zich dan ook geplaatst 
voor een van de grote uitdagin
gen van het huidig maatschap
pelijk bestel De onderwijsbe
groting bedraagt 177 miljard en 
omvat hiermee zowat de helft 
van de ganse Vlaamse begro
ting Ondanks de enorme om
vang van de onderwijsbegroting 

wordt de malaise in het onderwijs nog besten
digd Dit alles stemt tot nadenken en doet in 
elk geval uitzien naar een passende bevraging 
omtrent de aard en de efficiëntie van de 
middelenbesteding 

HERWAARDERING 
Velen hebben de mond vol over de dalende 

kwaliteit van het onderwijs Die kwaliteit komt 
inderdaad de jongste decennia m het gedrang 
Dit hangt nauw samen met de maatschappelij
ke en financiële ontwaarding van het leraren
beroep 

Het burn-out-syndroom tast een groeiend 
aantal oudere en jongere leerkrachten aan 
Velen grijpen de mogelijkheid aan om op 55-
jarige leeftijd ter beschikking gesteld te wor
den in afwachting van het rustpensioen De 
vlucht van een groot aantal leerkrachten naar 
de privesektor blijft aanhouden Steeds meer 
degelijke en ervaren onderwijsmensen verla
ten het zinkende onderwijsschip Daartegen
over IS uit een enquête van de Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten gebleken dat het met 
de motivatie en kwaliteit van kandidaat-leer
krachten maar mager gesteld is 

Heel wat indikatoren wijzen er verder op dat 
over enkele jaren nog nauwelijks bereidwillig
heid zal aanwezig zijn om een lerarenloopbaan 
aan te vatten De rekrutering van jonge, gemo
tiveerde en getalenteerde Vlaamse leerkrach
ten wordt allicht een van de belangrijkste 
doelstellingen van de volgende jaren 

De herwaardering van de vrij sombere finan
ciële situatie van de leerkrachten moet als een 
topprioriteit beschouwd worden De VU-onder-
wijscel samen met een uitgebreide werkgroep 
Wijdde reeds een studie aan de situatie van de 
leerkrachten Zij stelden terecht de vraag 
„Onderwijsmensen Witte produkten'" 

De onderwijsbegroting beschikt over meer 
dan 177 miljard en daarvan wordt haast 80% 
besteed aan personeelsuitgaven Toch blijven 
die leerkrachten slecht betaald Het gaat hier 
dan ook duidelijk om scheefgetrokken en 
scheefgegroeide situaties 

Alleen door een grondige doorlichting van 
de onderwijsbegroting en door een drastische 
herschikking van de middelenbesteding kan 
een aangepaste loonaanpassing doorgevoerd 
worden Die aanpassing zou 25 tot 30% moe
ten bedragen om de Vlaamse leerkrachten 
evenwaardig te betalen als hun kollega's in 

Bij het begin van een nieuw 
schooljaar staat het onderwijs
bestel m de schijnwerpers. Heel 
wat verldaringen en maatregelen 
die de jongste weiten cirkuleren 
zijn niet van aard om voor de 
nodige rust te zorgen binnen de 
onderwijswereld. De proefbal
lonnetjes opgelaten vanuit het 
onderwijskabmet zorgen voor 
een duidelijke toename van de 
malaise binnen het leraren
korps. Voor de onderwijswereld 
bieden zich hete herfstmaanden 
aan. Het aangekondigde grote 
onderwijsdebat in het najaar 
moet klaarheid brengen in de 
netelige problematiek. 

Nederland of Duitsland Een degelijke loon
aanpassing zal bij heel wat leerkrachten de 
latente kwaal van „schoolmoeheid" wegne
men Ook zou de aantrekkelijkheid van een 
onderwijsloopbaan opnieuw toenemen 

NAVORMING 
Naast een degelijke opleiding van leerkrach

ten IS ook de bijscholing en navorming van 
uitzonderlijk belang Men moet nieuwe wegen 
op in de opleiding van leerkrachten Er bestaat 
geen konsensus over wat echt nodig is in deze 

opleiding Kwaliteitsverbetering is dringend 
nodig Tot op vandaag kan iedereen een 
onbevredigend rendement signaleren 

Inde VVL-enquête is ook gebleken dat bij de 
kandidaat-leerkrachten weinig kennis aanwe
zig IS over de geschiedenis van het Vlaamse 
volk maar ook over het patrimonium Voorzitter 
Gabriels heeft daarom een wetsvoorstel klaar 
om in het sekundair ondenwijs een lespakket 
„Vlaamse Beweging " in het vak geschiedenis 
te voorzien 

De snelle evolutie van humane, exacte en 
didaktisch-pedagogische wetenschappen en 
technologie heeft voor gevolg dat de basisop
leiding van de leerkrachten met langer volstaat 
voor een volledige loopbaan Door een gebrek 
aan een degelijk georganizeerde navorming 
daalt de kwaliteit van het onderwijs Als iedere 
inrichtende macht navorming organizeert, wor
den energie en overheidsgeld versnipperd en 
komt men met verder dan goedbedoelde im-
provizatie Het is daarom noodzakelijk om de 
navorming in de Vlaamse Gemeenschap te 
struktureren en te zoeken naar optimale en 
betaalbare oplossingen 

De navorming dient een permanent karakter 
te hebben en moet een recht zijn voor elke 
leerkracht Ze moet echter betaalbaar blijven 
Daarom dient ze netoverschrijdend te zijn en 
op de zuinigst mogelijke manier georgam-
zeerd Om het rendement van de navorming 
en de investeringen te evalueren moet weten
schappelijk onderzoek gebeuren naar de re-
zultaten In die zin heeft volksvertegenwoordi
ger Luk Vanhorenbeek een wetsvoorstel neer
gelegd 

PLURALISME 
Zoals de netoverschrijdende navorming 

voor een kostenbespanng zal zorgen, zo zul
len andere netoverschrijdende aktiviteiten 
voor een verdere rationalisering zorgen in de 
besteding van de middelen Ondertussen blijft 
de verzuiling m onderwijsmiddens zich verder 
profileren, daar waar enkel en alleen een 
pluralistische visie voor een totale ommekeer 
kan zorgen 

Het in standhouden van de diverse netten 
kost jaarlijks miljarden die anders voor de 
broodnodige weddeverhoging van leerkrach-
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OMSLAGVERHAAL 

Ons onderwijs moet voorbereiden op een steeds wijzigende maatschappij. 
lUoderne technologie is hiervoor onontbeerlijk. (eigen toto) 

ten kunnen vrijgemaakt worden. Het systeem 
van parallelle circuits en netten, met overlap
pingen, hebben voor een duurbedongen maar 
haast onbetaalbaar onderwijssysteem ge
zorgd. Het heeft er tevens toe geleid dat 
eventuele verruimingen van het kader door het 
inschakelen van administratief of opvoedend 
hulppersoneel nog enkel via nepstatuten kon 
gebeuren. 

Door een weinig efficiënte middelenversnip
pering wordt een onbetaalbaar en aan kwaliteit 
inboetend onderwijs m Vlaanderen aangehou
den. fVlen kan dan ook moeilijk aan de vraag 
voorbij of de duur bevochten schoolvrede niet 
al te zeer een rem vormt voor de verdere 
ontplooiing van de Vlaamse Gemeenschap. Zo 
moet de sterk afwijkende kostprijsbepaling per 
net bespreekbaar worden. 

Wanneer kan bewezen worden dat bij een 
veralgemening van de meest zuinige financie
ring per net en per niveau voor enkele tiental
len miljarden op jaarbasis kan bezuinigd wor
den, dan gaat het niet meer op om een 
dergelijke meerkost te blijven onderschrijven. 
Door zich te verstoppen achter regelingen die 
dertig jaar geleden (in het schoolpakt) in de tijd 
teruggaan, bewijst men het onderwijs aller
minst een dienst. Het tegendeel is echter waar. 
De malaise blijft ondanks een stijging van de 
middelen. 

De nettenstruktuur in het Vlaams onderwijs
landschap heeft een grote diversiteit aan in
stellingen opgeleverd.Het pluralistisch onder
wijs kreeg tot nogtoe geen echte kansen, 
hoewel het voor de pluriforme samenleving het 
aantrekkelijkste opvoedingsmodel aanbiedt. 
De dalende schoolbevolking zal nochtans tot 
een nieuwe strategie uitnodigen. Pluralisme 
dient de vrucht te worden van samenwerking 
tussen de instellingen van verschillende net
ten. Het pluralistisch onderwijs mag niet be
perkt blijven tot een mogelijkheid in het vrije 
net. Ook het gesubsidieerd officieel onderwijs 
moet ervoor kunnen opteren. 

NAJAAR 
De onderwijswereld maakt zich op voor het 

grote onderwijsdebat dat nu met meer uit de 
weg kan gegaan worden. Dit debat zal heel wat 
verderreiken dan besprekingen over financiële 
herwaardering van de ambten. Heel wat on-
derwijsdossiers, die reeds jaren op een oplos
sing wachten, komen op tafel, fi/iet een pakket 
aan middelen die haast de helft van de Vlaam
se begroting inpalmen, moet toch meer moge
lijk zijn dan wat nu het onderwijsbeleid in
houdt. 

Specifieke probleemdossiers moeten nu op
gelost worden. Eén van deze dossiers handelt 
over de financiering van de schoolgebouwen. 
Dringend is een oplossing noodzakelijk voor 
de financiering van de scholenbouw in het 
officieel gesubsidieerd onderwijs. 

Het dossier over het leerlingenvervoer moet 

ook een definitieve oplossing krijgen. In deze 
sektor wordt weinig efficient gewerkt zodat het 
huidige systeem kostenverslindend werkt. Be
sparingen zijn hier best mogelijk. 

Gemeenschapsminister Sauwens wil helpen 
om tot een betere organizatie van het leerlin
genvervoer te komen. Mits een betere samen
werking tussen het Ministerie van Onderwijs 
en de vervoersmaatschappij kan men komen 
tot een betere dienstverlening en een aanzien
lijke besparing realizeren. In een eerste faze 
zal in reeds bestaande zones voor gemeen

schappelijk leerlingenvervoer een sterkere in
tegratie nagestreefd worden. In andere zones 
waar nog geen gemeenschappelijk leerlingen
vervoer bestaat, wil men komen tot een betere 
organizatie. Projekten in die zin zouden opge
start worden. 

Het wordt nu voor iedereen uitkijken naar 
het grote onderwijsdebat in het najaar. Daar 
moet de grondslag gelegd voor een kwaliteits
vol ondera/ijs waarmee het jaar 2000 wordt 
ingestapt. 

jd 
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LANDUIT 

BELFAST, ALLEEN 
HET LEGER ZORGT 

VOOR KLEUR 
ARE Louis Paul Boon 
een Ier, hij had zijn Ka-
pellekensbaan in Belfast 
gevonden. Niet in het 
centrum van de stad, 
daar herinneren alleen 
de bedelaars aan de 
moordende ellende in de 
katolieke wijken. West-
Belfast, de Falls, Grosve-
nor en Whiterock, met 

hun vijfentwintig percent werklozen en de 
eindeloze rekken arbeiderswoningen, schoor
stenen boven roodgrauwe geveltjes, straten 
ver. Dat is Belfast. 

Daar hebbben de Britse stadsplanologen 
niets aan veranderd. Zij sneden Belfast door
midden met brede linten van beton en prikkel
draad, om katoliek van protestant, republikein 
van loyalist te scheiden. 

Prikkeldraad, Belfast is er onder bedolven. 
Het drapeert zelfs rijkelijk de hospitalen. Be-
tonvlechtwerk voor de ramen, om het binnen
gooien van bommen te beletten gedijt er ook 
goed. Waarheen je in West-Belfast ook kijkt, je 
ziet een belegerde stad. Voor de meest waar
schijnlijke doelwitten staan tonnenzware na
tuurstenen op de stoep. Om bomauto's het 
parkeren te beletten, antwoordde de gids ons 
zeurig zangerig, zoals alleen een Ier de evi
dentie kan uitleggen. 

In het grauwe Belfast zorgt het Britse leger 
voor wat kleur. Kaki en vooral kamoeflage-
groen. De troopers beschermen er de RUC, 
het hoofdzakelijk protestantse politiekorps, dat 
dan ook alleen in de katolieke wijken patroel-
jeert. En provokeert. 

KATOLIEK EN WERKLOOS 
Overbodig, die provokatie, want de pesterij

en van de Royal Ulster Constibulary zijn echt 
niet nodig om de laaiende haat van de katolie-
ken brandend te houden. Katoliek en werkloos 
zijn haast sinoniemen in Noord-lerland. De 
protestanten bezitten de fabrieken, en daar 

werken alleen protestanten. Orange bastards 
IS de bijnaam die West-Belfast het establish
ment toemeet. Een antwoord op de kultus die 
de protestantse meerderheid weeft rond Wil
lem van Oranje die ooit Ierland te vuur en te 
zwaard onderwierp, en waaraan de protestan
ten hun leidende rol in de ekonomie te danken 
hebben. En dat scheldwoord is meer dan 
gemeend. Het IRA beschouwt de RUC als 

Twintig jaar geleden nam Lon
den het bestuur in Noord*lerland 
over, stuurde liet Stormont -
het parlement - naar huis en 
vloog een heuse legermacht 
naar Ulster. Het drieste optreden 
van de Britse soldaten evolueer
de van kwaad naar erger en was 
niet bij machte vrede te brengen. 
Integendeel, de militairen strooi
den ellende en nog meer do
den... 
Twintig jaar tater Is de toestand 
er uKzichtlozer dan ooit! 
Deze zomer weiti de Jaardag 
door de media herdacht, zelfs 
Bernadette Devlin werd van stal 
gehaald-
Dries Muyiaert was een paar we
ken In Belfast en schreef midden 
in het gewoel voor WU deze 
reportage neer. 

militair en dus legitiem doelwit, de leden van 
die politie hebben één kans op twintig om hun 
dienst aan Queen en Country met het leven te 
betalen. 

Telkens de protestantse milities een katoliek 
aan flarden schieten krijgt de RUC vroeg of 
laat de rekening. Terecht, zeggen de republi
keinen want waarschijnlijk zit de RUC achter 
die moord. Wat wil je, zeggen de loyalisten, 
anders krijgen we de republikeinen toch nooit 
te pakken. 

Een zwaarbewapende Britse soldaat 
eskorteert een IRA-begrafenis. Kinde
ren kijken, de handen in de broekzak
ken, onbewogen toe. 

(foto Sean McKerwan) 
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West-Belfast. Ganse dagen slepen jongeren materiaal aan voor een bonfire, om 
middernacht gaat de houtstapel in de fik... (foto Benast Exposed) 

In Noord-lerland bestaat een triestig vrucht
bare samenwerl<ing tussen politieoverheid en 
protestantse moordkommando's. En daarmee 
weet U meteen ool< dat de haat in Noord-
lerland geen monopoliehouder heeft. 

EEN GROTE 
HOOP ELLENDE 

Soms krijg je daar in Vlaanderen langs de 
televisie een sprankel van mee. Vol onbegrip 
kijkt Europa toe als granaten in een begrafe
nisstoet van een IRA-militant worden gegooid. 
Een week nadien evenveel ongeloof als twee 
undercover agenten op de begrafenis van de 
slachtoffers door een woedende katolieke me
nigte worden verhakkeld. Het blijven spektaku-
laire momenten uit een nooit aflatend konflikt. 

Een verbijt in Belfast maakt je dat snel 
duidelijk. Veertien dagen Noord-lerland zien er 
zo uit. 

Maandag. Het IRA jaagt ondanks drakoni-
sche veiligheidsmaatregelen een deel van Bel
fast High Court in de lucht. Enkele dagen later 
zijn loyalistische „sledge hammer murderers" 
op pad. Nabij Belfast vernielen ze de deur van 
een katoliek werkmanshuisje met voorhamers 
en openen het vuur op alles wat binnen be
weegt. Als bij wonder ontsnappen de kinderen. 
Man en vrouw zijn zwaar gewond. 

Zondag. Het IRA voert een mortieraanval uit 
op een RUC-kazerne. De projektielen missen 
doel en komen in een woonwijk terecht, maar 
maken geen slachtoffers. De Britse televisie 
grijpt het voorval gretig aan om de IRA een 
veeg uit de pan te geven. Over wat vooraf ging, 
of over de grond van het voorval, geen woord. 
Tussen maandag en zondag ontploffen zowat 
twintig molotovcoctails in de huizen van West-
Belfast. Voor perslui de moeite van het vernoe
men al lang niet meer waard. 

Dinsdag. Om twintig jaar Britse militaire 
aanwezigheid en willekeurige aanhoudingen 
te herdenken organiseren de republikeinen de 
befaamde bonfires. In katolieke wijken verrij
zen honderden stapels hout. Vaak tien en 
meer meter hoog. Alles wat brandbaar is gaat 
er op. Het is één grote hoop ellende. Oude 
deuren, kratten, lambriseringen, door de jeugd 
vakkundig bij mekaar gebietst in de talloze 
krotwoningen die Belfast rijk is. In de top prijkt 
de Britse vlag. Tegen de avond stijgt de 
spanning. De bevolking van West-Belfast ham
stert blikjes bier en fruitwijn, in de katolieke 
wijken zijn 's nachts geen kroegen open. Het is 
middernacht en het vuur gaat erin. Boven de 
stad hangt een druilregen, die zich traagt 
mengt met rook en reuk van rot brandend hout. 
Militairen blijven wijselijk uit de buurt. Rond de 
vuren staan duizenden katolieken. Je denkt. 

een vreedzaam protest, dat kan hier dan toch 
ook. Men waarschuwt je. Blijf weg uit die straat 
of die wijk, straks barst het los, als het leger en 
de RUC eraan komen wordt er geschoten. Je 
lacht ongelovig. Dat kan toch niet. Het kan wel. 
En het gebeurt. 

Twee RUC-pantserwagens komen dichter. 
De geschutskoepel gaat open en een agent 
vuurt een plastic kogel. Seamus Duffy, een 
vijftienjarige jongen valt, dodelijk gewond. In 
het hospitaal krijgt de radeloze vader vanach
ter de loop van een politiegeweer te horen dat 
hij maar moet opkrassen. Het gerucht van de 
moord loopt door de stad. Overal breken rellen 
uit, bussen en wagens gaan in de fik. West-
Belfast brandt. Twee dagen lager ontploft in 
Londonderry, Derry voor de katolieken, een 
IRA-bom, net voor de loyalisten er paraderen. 
Een valstrik voor de Britse ontmijningsdiens-
sten. Die avond breken er weer opstanden uit. 
Balans van veertien dagen: een dode, twee 
zwaargewonden, een onbekend aantal gewon
den tijdens rellen, enkele huizen uitgebrand. 
En het kon veel erger. 

DEKSEL OP 
EEN BEERPUT 

Niemand ziet hier nog een uitweg. De repu
blikeinen willen het leger eruit, willen de six 
countries (Noord-lerland) in de Republiek Ier
land. Dat wordt een bloedbad, dreigen de 
protestanten, die er niet aan denken hun 
meerderheidspositie op te geven. Zij willen de 
union met Groot-Brittannië handhaven, blijven 
loyaal aan het gezag van de Britse kroon. 

In wezen zijn zij er al niet veel beter aan toe 
dan de katolieken. Het voortdurend geweld, en 
de ongelooflijke hoge kost voor de kazernering 
van duizenden Britse soldaten zuigen de eko-
nomie leeg. De Britse regering die Noord-
lerland bestuurt kan het allemaal geen moer 
schelen. 
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Op het geweld zette Tatcher een persfilter. 
Wie als Brits joernalist een lid van Sinn Fein, 
de politieke vleugel van de IRA (zowat hon
derdduizend kiezers) interviewt verliest geheid 
z'n werk. Berichten over geweld bereiken 
slechts het buitenland als de Britse regering 
dat toelaat. IRA-aanslagen waar onschuldige 
slachtoffers bij vielen genieten de voorkeur. 
Het lijkt wel een deksel op een beerput. In die 
beerput stuurt de Britse regering haar solda
ten. Om het geweld aan te pakken, luidt het 

officieel. En hoe! Noord-lerland is het Britse 
labo van das Militar. De godganse dag en 
nacht hangt boven Belfast een legerhelikopter, 
afgeladen vol met spionnagemateriaal. Met 
dat gedreun, soms veraf, vaak dichtbij, sta je 
op en ga je slapen. Op elk flatgebouw staan 
afluisterapparatuur en infrarood kamera's. 
Een zwarte kat kan in het nachtelijke Belfast 
met eens ongezien de straat over. Geheim-
agenten zitten in leegstaande panden, en zelfs 
al ligt de hoorn van je telefoon dicht, dan nog 

luistert de Britse inlichtingsdienst mee naar 
wat je in de huiskamer vertelt. Dat is het laatste 
technische snufje. Je kan het niet te gek 
bedenken of het gebeurt. 

In een katolieke wijk organiseerde een 
droogkuisbedrijfje ophaaldiensten voor de vui
le was. Die was maakte een ommetje langs de 
Britse opsporingsdienst, die het wasgoed ana
lyseerde op zoek naar sporen van eksplosie-
ven. James Bond is hier een broekventje. 

EFFICIENT, EN HET LAAT 
GEEN SPOREN NA 

En ach, de Britse soldaten kunnen dan nog 
komen met goede bedoelingen. Voor ze er erg 
in hebben zitten ze middenin het konflikt, en 
worden ze al even haatdragend. Je moet het 
zien om het te geloven. Zes soldaten, gehelmd 
en zwaar bewapend, in een lange rij door Falls 
Road. De laatste man stapt achterwaarts, om 
sluipschutters het leven wat moeilijker te ma
ken. Vinger op de trekker leggen ze aan naar 
buurtbewoners. Een minder subtiele plagerij. 
De inwoners van de wijk slaan er al lang geen 
acht meer op. Je leert er mee leven, de eerste 
twintig jaar zijn de ergste, merkt een katoliek 
schamper op. 

Wij zijn het in geen geval gewoon geworden, 
noch de voortdurende lljfonderzoeken bij weg
versperringen rond de katolieke wijken, waar
bij militairen je met de loop van het geweer in 
de buik porren. Tot men merkt dat je vreemde
ling bent. Dan gaat het wat beleefder, en dan 
zal niemand de zetels van je wagen doorker-
ven op zoek naar wapens. De aanwezigheid 
van militairen kan dan wel het geweten van de 
Britse regering sussen, aan het geweld veran
deren dergelijke praktijken niets. 

Integendeel, het is olie op het vuur. Dat zijn 
ook de willekeurige arrestaties, en de folterin
gen in de ondervragingscentra. De helikopter 
komt hier goed van pas. Een verdachte gaat 
geboeid In de laadruimte en wordt meegeno
men voor een vluchtje boven de stad. Als de 
helikopter dan een meter boven de grond 
zweeft hangt men het geblinddoekte slachtof
fer bij de voeten uit de deur. Iemand vraagt zijn 
handtekening onder een bekentenis, zoniet 
gaat hij er uit. Efficiënt, zo zegde men ons, en 
het laat geen sporen na, en dus ook geen 
bewijzen. Niet dat men daar zoveel drukte om 
maakt. Twee jaar gevangenis zonder proces, 
waar je als een gebroken man uitkomt zijn in 
Belfast geen uitzondering. Toen wij samen met 
een oud-gevangene in een wegversperring 
terecht kwamen, stond de schrik voor de 
soldaten in zijn ogen te lezen. Hij heeft ons 
toen zijn verhaal gedaan, het kon zo uit het 
zwartboek van onze eigen repressie komen. 

Na de zoveelste bom komt een Brits soldaat een kijkje nemen, de buurtbewoners 
hebben er het lachen niet bij verleerd... (foto sean McKerwan) 
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En het dient tot niets. Voor elke militante 
republikein die in de mazen van het net hangt 
staan er drie gereed om dezelfde risiko's te 
nemen. Zelfs nu het leger meer nog dan 
vroeger verdachten op zicht omverknalt. De 
shoot-to-kill-policy als laatste Brits wapen 
schrikt geen republikeinen meer at. Integen
deel, het maakt de katolieken alleen maar 
meer verbeten. 

M GOING TO KILL YOU 
In West-Belfast groeit de jeugd op met het 

idee het de Britten betaald te zetten. Daar 
lopen jonge mensen die nooit iets anders dan 
geweld kenden. Tijdens een kinderfestival 
vroeg een BBC-reporter boordevol goede wil 
een meisje, voor de gelegenheid in cowboy 
verkleed, wat het later zou doen. Het kind 
lachte eens vriendelijk, greep een speelgoed
revolver en zei doodleuk; „/'m going to kill 
you". 

De inwoners van West-Belfast kennen 
Vlaanderen. Vele kinderen brachten bi] ons 
hun vakantie door, om er eens uit te zijn. Een 
prachtig initiatief van Euro-Children. Maareen 
druppel op een hete plaat. De nieuwe genera
tie in Noord-lerland gooit nu al met stenen naar 
de politie. 

Het ontbreekt West-Belfast trouwens met 
aan moed. Midden de ruïnes is er de Conway-
Mill, een oude fabriek die met veel goede wil 
en geduld in een buurtcentrum werd omgeto
verd. Het is er een gezellige drukte, er is een 
fotoklub, een vrouwencentrum, knutselateliers 
en je kan er zelfs Gaelic leren, for beginners 
weliswaar. Maar ook de Conway-Mill betaalt 
zijn tol. Iemand rond reverant Paisley veroor
deelde the Mill als een republikeins nest, een 
week nadien knalden de schoten. Een buurt
bewoner bleef er in... 

Als bezoeker aan Belfast heb je alvast een 
ding voor op wie er woont. Jij kan er terug weg. 
Naar Vlaanderen, dat zijn laatste doden op de 
weg naar zelfbestuur tijdens de repressie en in 
Zwartberg liet. Ook dat kon blijkbaar erger. 

Dries Muyiaert 

De kinderen van Belfast worden groot 
op het puin van hun verwoest land. 

(foto Frankie Quinn) 
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JEF VAN DE WIELE, 
TIEN JAAR LATER 

J
EF VAN DE WIELE werd op 20 juli 
1903 als jongste kind uit een kinder
rijk gezin geboren in Deurne bij Ant
werpen. Zijn vader werd er na de 
Eerste Wereldoorlog burgemeester. 
Zo kwam Jet reeds als jongere in 
kontakt met de politiek. 

Van de Wiele was beslist een ver
standig student, en hiij behaalde het 
diploma van geaggregeerde in de 
Germaanse talen. Vanaf 1923 stond 

hij in het onderwijs, ondermeer in Antwerpen, 
Aarschot, Aalst, en tenslotte in Deurne. 

DEVLAG 
intussen ging hij opnieuw studeren in Leu

ven. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma, en 
promoveerde in oktober 1936 tot doctor in de 
Wijsbegeerte en Letteren, met een proefschrift 
over Antwerpen in de literatuur. 

In die Leuvense studentenjaren was Van de 
Wiele erg aktief, ondermeer als praeses van 
Germania. Hij stichtte in 1935 de DeVlag, de 
Duitsch-Vlaamsche Artjeidsgemeenschap. 
Met deze laatste, vrij elitaire beweging, tracht
te hij de kulturele uitwisseling tussen Vlaande
ren en Duitsland te bevorderen. Als zovelen in 
die late dertiger jaren was Van de Wiele 
trouwens behoorlijk onder de indruk van het
geen bij de oosterburen gebeurde. Toch leed 
de organisatie een eerder kwijnend bestaan. 

Dat zou beslist veranderen na 10 mei 1940. 

Reeds van tijdens de eerste bezettingswe
ken trachtten Duitsers en Vlamingen de bewe
ging te reaktiveren. Tegen de richtlijnen van de 
militaire overheid in verscheen het eerste oor-
logsnummer van het tijdschrift ,,De Vlag" 
reeds in augustus 1940. In de loop van de 
volgende maanden werd de DeVlag meer en 
meer betrokken bij de politiek van de SS in 
België. Daaruit groeide een opbodpolitiek tus
sen het —• oorspronkelijk veel machtigere — 
VNV en de DeVlag-SS. Deze wedloop werd in 
het voordeel van deze laatsten beslist in fe
bruari 1944, bij het onderhoud Himmler-Elias-
Van de Wiele. 

In de loop van de oorlog bleef Van de Wiele 
de onbetwiste nummer één van de DeVlag. De 
werking van de beweging werd sterk gesubsi
dieerd en volledig gedikteerd door de SS. 

Van de Wiele ging meer en meer politieke 
brochures schrijven. In Op zoek naar een 
Vaderland beleed hij zijn geloof in een toe
komst voor Vlaanderen in het grote Duitse 
Rijk. 

In Weg met ae socialisten ? Nee-Neen! Hier 
zijn ze! en het hatelijke Joden zijn ook men-
schen zette hij zijn maatschappijvisie uiteen: 
een transponeren van het nationaal-socialisme 
in al zijn facetten naar Vlaanderen. 

Op het einde van de bezetting verleende 
Van de Wiele zijn medewerking aan het be
ruchte Veiligheidskorps van de DeVlag. Oor
spronkelijk bedoeld als bescherming voor de 
DeVlag-leden tegen hel Verzet, ging het korps 
al snel zelf tot akties over. Dit liep uit in de 
dodelijke spiraal van terreur en kontraterreur 

Op 4 september zal het tien laar 
geleden zijn dat 'm Brugge na 
een zware zieide Jef Van de Wie
le overleed, hiij was toen zesen» 
zeventig. Tijdens en na de Twee
de Wereldoorlog gold hij voor 
velen als de eksponent bij uit
stelt van de radiitale nationaal-
socialistische kollaboratie in 
Vlaanderen. 

die de laatste bezettingsmaanden kenmerkte. 
Van de Wiele nam in september 1944 de wijk 

naar Duitsland, waar hij de leiding nam van de 
Landsleiding, een komitee dat de terugkeer 
naar Vlaanderen moest voorbereiden. In mei 
1945 dook hij onder. Hij slaagde erin meer dan 
een jaar in het verwoeste Duitsland te blijven, 
maar tenslotte werd hij toch aangehouden en 
naar België gebracht. 

Natuurlijk werd Van de Wiele ter dood ver
oordeeld, maar, zoals wel meer topfiguren van 
de Vlaamse kollaboratie, hij ontsnapte aan de 
voltrekking van het vonnis. Zo'n achttien jaar 
bracht hij door in de cel, tot hij halverwege de 
jaren zestig werd vrijgelaten. Hoewel hij in 
stilte van een politieke terugkeer droomde, 
was zijn kans voorbij. Hij trok zich terug, 
verbleef nog een hele tijd in Duitsland, en 
overleed in 1979 in alle stilte, haast vergeten 
door Vlaanderen. 

Jef Van de Wiele, bepaald eerzuchtig... 

GRANDEUR 
Van de Wiele heeft geen verdediging nodig. 

Mogelijk was hij ervan overtuigd dat hij voor 
Vlaanderen de juiste weg koos door met het 
Derde Rijk samen te werken. Hij heeft het 
konsekwent gedaan, en is na de oorlog zijn 
verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. 
Hij wist, in tegenstelling met veel kollabora-
teurs, echter maar al te goed wat het nationaal-
socialisme inhield. 

Dat hij hiervoor koos, is toch wel erg beden
kelijk. Een keuze omwille van de eigen ,,gran
deur"? Mogelijk: Van de Wiele was niet vies 
van vleierij, en bepaald eerzuchtig. 

Vlaanderen verdient Jef Van de Wiele beter 
te kennen. Om wie hij was, maar ook om wie hij 
niet was: hij was geen groot leider, hoewel hij 
dat van zichzelf geloofde. Hij was een begaafd 
wetenschapper die deelnam aan de kollabora
tie met een verderfelijk sisteem, en velen 
meesleurde in de ondergang. 

Dat is geen prettige konklusie voor een 
veelbelovend leven... 

Frank Seberechts 
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MILIEUVRIENDELIJK 
BOEREN 

D
IT IS de met zo onvriendelijke titel 
van een boek (brochure) uitgege
ven door de Bond Beter Leefmi
lieu De samensteller, onze goede 
vriend Luc Goeteyn en zijn mede
werkers, hebben er aardig was 
moeite en tijd aan gespendeerd 

Daarom, en mede om hun al
licht zeer goede bedoelingen, 
onze weimenende gelukwensen 
WIJ kunnen dit werk dan ook vol

mondig aanbevelen aan al wie bekommerd is 
om de landbouw en om het milieu 

Toch menen wij dat dit boek nogal wat 
ergernis, om met meer te zeggen, zal opwek
ken bij de mensen die hier te lande reeds een 
paar decennia — ondanks onbegrip, hoon en 
minachting — volbiologisch telen, zo om den 
brode als in de eigen liefhebberstuin 

UITGEWUIFD! 
De BBL IS reeds jaren zeer aktief, maar heeft 

nog met zolang geleden de landbouw als het 
ware ontdekt 

Dit IS een vaststelling, geen verwijt, want 
intussen hebben mensen als Luc Goeteyn zich 
binnen vrij korte tijd deze ingewikkelde materie 
eigen gemaakt 

Van de andere kant zijn ze, naar onze 
bescheiden mening, al te vlug op de ,,geïnte
greerde kar" gesprongen, zonder hierbij welis
waar na te laten de bio-telers zeer vnendelijk 
uit te wuiven, als volgt „Wij mogen ons geen 
illusies maken De biologische land- en tuin
bouw belast het milieu nog altijd het minst Om 
deze en andere redenen wil de milieubewe
ging de biologische land- en tuinbouw verder 
blijven verdedigen en ondersteunen (sic) 

Maar opnieuw ook de milieubeweging moet 
realistisch blijven " 

Neem het ons met kwalijk, Luc, maar de 
dapperen die (en met sukses), reeds jaren 
volbiologisch boeren en tuinieren, hebben 
toen en nu van de BBL weinig, zoniet geen 
steun ontvangen 

Voor wat dat ,,realistisch blijven" betreft, 
beseffen wij dat daar heel veel voor te zeggen 
valt Maar wanneer wij in dit boek er de diverse 

teksten van de vraaggesprekken op nalezen, 
stellen wij vast dat men met de geïntegreerde 
land- en tuinbouw alle kanten uit kan Ook 
iedere lezer(es) zal dit boek naar eigen inzicht 
interpreteren, wat de venwarnng des te groter 
maakt 

GEÏNTEGREERDE 
LANDBOUW 

WIJ laten de auteur hier zelf aan het woord 
„Geïntegreerde landbouw is een vrij nieuw 
begrip waaronder men een landbouwsisteem 
verstaat dat, naast behoud van inkomen, ook 

Serder dK ]aar brachten wf} 
reeds een bespreking van het 
boek MHieuvriendelijk Boeren. 
Dat het werk !n de traditionele 
iandbouwkringen op schrnKter-
ophalen zou begroet worden lag 
voor de hand. Maar volgens spe
cialist blo-teler Rik Dedapper 
hebben de ekoiogische land- en 
tuinbouwers ook hun mening 
o\«r deze uitgave... 

nog aandacht voor milieu als doel heeft Maar 
ook de gangbare bedrijven die meer milieu
vriendelijke technieken toepassen bewegen 
zich in die richting De grens is dus moeilijk 
scherp te trekken " 

Deze laatste zin is wel zeer belangrijk 
Omdat inderdaad in dit verband grenzen zeer 
moeilijk te trekken zijn, openen deze sistemen 
de poort voor heel wat misbruiken inzake het 
aanwenden van sintetische hulpmiddelen, 
maar ook nog inzake de afzet 

Chemische hulpmiddelen zijn dus nergens 
uitgesloten, hoewel men m de beste gevallen 
ernstig probeert een selektieve keuze te doen 
Het bizarre is wel dat, wanneer men slechts 
een enkel deelaspekt (bv gebruik van stro
mest I p V drijfmest) toepast, men reeds ge

promoveerd wordt tot geïntegreerd landbouw
bedrijf' 

Toch willen wij met nalaten het belang van 
de geïntegreerde land- en tuinbouwmetoden te 
onderlijnen, maar dan slechts als bewuste 
overstap naar een volbiologische teeltmetode 
(Meer hierover kan men lezen in de diverse 
nummers van het tijdschnft De Lelie van 1988 
en van 1989) 

Het IS voor ons een bittere teleurstelling dat 
de BBL dit met uitdrukkelijk gesteld heeft in dit 
boek 

TOCH DE MOEITE 
WAARD? 

Het IS ons onmogelijk om, binnen het kader 
van deze rubriek, dit boek hier en nu ten 
gronde te bespreken Wel zullen wij, op basis 
van de diverse deelaspekten die in dit werk 
aan bod komen, dit werk verder van kommen-
taar voorzien 

In een volgend nummer bv geven wij een 
verkorte versie van het interview dat wij (CO-
VOBIT) aan Luc Goeteyn weggegeven heb
ben 

Soms hebben wij ons licht geërgerd wan
neer de auteur het had over „een zeer ver
zorgd bedrijf", weer elders over ,,een zeer 
mooi bedrijf", maar dan weer door de uitbaters 
uitspraken gedaan werden die ver van proper 
of mooi waren 

In dit werk werd geen aandacht besteed aan 
de mens-verbruiker, de bio-teelt werd gewoon 
in de verdomhoek geduwd 

Toch willen wij, ondanks alles, dit boek 
aanbevelen aan al wie te maken heeft met 
milieu en landbouw, hoewel dan weer met het 
hierboven vermelde voorbehoud 

Rik Dedapper 
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NOGMAALS 
RILKE 

In WIJ van vrijdag 28 juli j I werd in de 
rubriek Tentoonstelling een artikel opgenomen 
van dhr Herwig Verleyen met als titel Brugse 
kunstenaars op zoek naar Rilke over een 
tentoonstelling in de galerij Loosveldt te Brug
ge 

BIJ dit artikel is een gedicht van R M Rilke 
afgedrukt met een vertaling van M Van Vosso-
le Dit gegeven berust echter op een misver
stand het IS met dit gedicht dat door de heer 
Loosveldt werd gepubliceerd, maar wel de 
vertaling van wijlen J L de Belder, die het 
gedicht Rozenhoedkaai reeds m 1977 publi
ceerde m zijn vertalenbundel Bij de Uitverkore
nen, en waarvan hierbij een kopie J L de 
Belder is de dichter die de eerste was om 
reeds in 1936 Rilke-vertalingen te publiceren 
, WIJ bouwen aan U" en gaf destijds verschil
lende malen lezingen ook te Brugge 

De heer Loosveldt kende het J L de Belder-
gedicht van buiten, zonder zich de auteur te 
herinneren, en liet het drukken zonder naam
vermelding 

Ikzelf ben ter plaatse het misverstand te 
Brugge gaan verkennen 

Ik zou u durven vragen om m WIJ de fout te 
willen herstellen, met de publikatie van het J L 
de Belder-gedicht 

Mevr. de Belder-Line Lambert 

ROZENHOEDKAAI 
(Brugge) 

De kleine straten met hun zachte gang 
(zoals soms mensen gaan die traag 

genezen, 
nadenkend hoe het was hier lang 

geleden') 
die op een plein uitkomen, wachten lang 

op een ander straatje, dat dan met een 
stap 

over het avondklare water gaat, 
waarin, terwijl de stad vervaagt m 't rond, 
een weggezonken spiegelwereld zich 

verklaart, 
veel echter aan die op de begane grond 

Verging met deze s tad ' Nu ziet gij hoe 
(volgens een onbegrijpelijke wet) 
ZIJ klaar en duidelijk omgekeerd 
onder het water haar leven verder zet 
daar hangen tuinen groot in 

't schemerlicht en 
daar draait plots ook, achter de 

snel-verlichte 
ramen, de dans in de estammets 

Wat boven bleef' — 'k Geloof alleen 
de stilte 

die langzaam en door mets geprangd 
proeft, vrucht na vrucht, de zoete 

druiventrossen 
van 't beiaardspel dat m de ruimte hangt 

J.L. de Belder 

(Uit Bij de Uitverl<orenen, 1977) 

VANZELF 
SPREKEND 
VLAAMS 

Het meisje was vooraan m de twintig Ze 
mocht gezien worden, was op en top van haar 
tijd en woonde in de Brusselse Rand Haar 
grootvader was nog inciviek geweest en haar 
ouders, toen die van den buiten naar de 
stadsrand verhuisden, waren onverstoorbaar 
zichzelf gebleven, zonder strijdbaarheid maar 
ook zonder schaamte over hun afkomst 

Het meisje zelf vertoonde met het minste 
spoor van franskiljomsme Zij was wat men 
tegenwoordig ,,vanzelfsprekend Vlaams" 
noemt Werkend m het Vlaamse hotelwezen 
was ze heel en al geestdrift over de stad waar 
ZIJ verblijft Ook over de prettige kroegjes die 
deze voor de toeristen verbergt Ons had ze er 
eentje verraden Het opschrift was Engels en 
,,vanzelfsprekend" moest ge daar met willen 
in 't Nederlands bediend geraken Het dienst
personeel was een buitenlands allegaartje 
Dat was precies het pittige er aan En ge kunt 
die mensen toch met vragen, Nederlands te 
leren omdat ze hier een tijdje werken' 

Dat bracht haar op een ergerlijke gebeurte
nis BIJ toeval was ze er op uit gekomen dat in 
een klem hotel niemand van het dienstperso
neel Engels kon spreken Is dit met onge
hoord' Een behoorlijk ,,front office manage
ment" houdt het met meer voor mogelijk Een 
Noordnederlandse kollega had ,,de verant
woordelijken" ingelicht over deze onduldbare 
leemte in de Westvlaamse horeka-sektor Zo 
ver had zij zelf met willen gaan, hoezeer ze ook 
verontwaardigd was over zoveel tekort aan 
beroepskennis 

Toen ik daar op inhaakte door te vragen wat 
ze dan wel dacht van hotels waar geen of 
stuntelig Nederlands wordt gesproken, met in 
enig buitenland maar in onze eigen hoofdstad 
bijvoorbeeld, moest ze even nadenken 

Ha neen, eigenlijk kon dat ook met 
Er was instemming, geen verontwaardiging 
Voor vanzelfsprekend-Vlaamse jongeren is 

het gebruik van het Engels vanzelfsprekender 
dan dat van het Nederlands (K.J.) 

ZOEKERTJE 
IJZERTOREN - Wie is nog in het bezit van „De 

IJzertoren - Mededelingen,, 
driemaandelijks tijdsctirift van voor 1983' Schrijven 
aan Swinnen 11 juli-straat 63 te 9000 Gent 

Mortier ruilt Munt... 
...voor Schilling. 

SABENA-personeel staakt 
Laag bij de gronds 

Dwaze aanval op Diksmuide 
Larie dom. 

Cambodja-konferentie mislukt 
Pol kan de Pot op. 

Rijkswachters-vertalers 
naar Namibië 

Niet genoeg aan één de Klerk. 

„De school heb ik altijd een kwelling 
gevonden omdat de juffrouwen en 
meesters je, met hun met te vermijden 
kennis, dwarsboomden in lekker lauw 
suffen " 
Simon Carmiggelt 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 6 
HORIZONTAAL 

5. Dat doet men toch niet met noten! (6) 
7. 't Is zeker geen vriend van Vlaanderen die 

in zo'n apparaat spreekt (10) 
9. Pak slaag dat duidelijk te horen is (6) 

10. Vlinders onderweg van Antwerpen naar 
de Nederlandse grens (8) 

11. Met een smalle letter méér zouden deze 
dieren door water omgeven zijn (7) 

13. Vertrek boven de kelder (5) 
14. Zonder ook maar iemand in de buurt (6) 
15. Takje (4) 
17 Gekanaliseerde zij-arm van veelbezongen 

rivier (5) 
19. In orde (2) 
20. Zulke dingen nemen geen keer (6) 
21. Boog (4) 
22. In die vrucht zit muziek (4) 

VERTIKAAL 

1. Door zich met dit voertuig te verplaatsen 
zet men iets op het spel (9) 

2. Dat voer zal een paard best lusten (4) 
3. Op de markt kan men hier papier aan

schaffen (11) 
4. Late gelegenheden om voorraad in te 

slaan (11) 
5. Bhk met vaart (7) 
6. Gasthuizen (10) 
8. Zo te horen is die historische plek tweeta

lig nat (8) 
12. Rivier in Vlaanderen met geluid dat aan 

een trein doet denken (6) 
16. Met bloed besmeurd vochtig metaal in 

Vlaanderen (4) 
18. Bloem in het haar (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE NR 5 
Horizontaal: 3. hola; 5. slottenen; 6. 
schaduwzij; 7. vreedzaam; 9. mars; 11. 
Damme; 13. puber; 15. Minnewater. 
Vertikaal: 1. rest; 2. plank; 3. Handza
me; 4. Roland; 5. soccer; 7. vrijdom; 8. 
air; 9. meter; 10. spit; 12; Mong; 14. 
bord. 

WINNAAR OPGAVE 4 
Weer moest het lot een winnaar aanduiden 

uit het grote aantal inzendingen. 

Winnaar van opgave 4 is Frans Van Dessel, 
Zandvekenvelden 15, 2260 Nijlen. 
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BOEKEN 

EEN EUROPALIA-APERITIEF 

O
M de twee jaar besteedt Europa-
lia aandacht aan de kuituur van 
een Europees land. Voor het 
eerst wordt nu met die traditie 
gebroken. Europa kan straks kij
ken naar een indrukwekkende 
reeks manifestaties die de Japan
se kuituur dichtbij brengen. 

In het kielzog van de eerste-
rangspositie die Japan ekono-
misch bekleedt, groeit ook de 

belangstelling voor kunst en kuituur van het 
land van de rijzende zon. 

VERSCHEIDENHEID 
Door een goede planning weet Vlaanderen 

op dit belangwekkend kultureel evenement 
even vooruit te lopen en biedt zijn lezers, maar 
ook de toekomstige Europalia-bezoekers een 
gevarieerd Japans aperitief. Yoshiya Kato, 
ambassadeur van Japan, schreef het inleidend 
woord. 

Europalia Japan dat ,,een overzicht van de 
Japanse kuituur wil geven zowel in historisch 
perspektief als in zijn hedendaagse verschei
denheid" (2) heeft op het programma meer 
dan zeventig rubrieken. Naast een opvallende 
aanwezigheid van kolloquia en lezingen gewijd 
aan de ekonomische, wetenschappelijke en 
technologische betekenis van Japan, zullen de 
manifestaties rond beeldende kunsten, teater 
en muziek uiteraard de grote publiektrekkers 
worden In funktie daarvan situeert Willy vande 
Walle in zijn bijdrage de diverse uitingen van 
deze kunstvorm kultuurhistorisch. 

Over literatuur, meer bepaald de problema
tiek van zonde en schuld in de Japanse 
letteren, handelt het artikel van Mark Here-
mans. De auteur wijst daarbij op mogelijke 
verschillen en gelijkenissen met westerse au
teurs die deze etische vragen behandelen. 

HAIKOE 
Het was een goed idee van de samensteller 

ook literaire teksten in vertaling op te nemen. 
Het konfronteert de lezer op een direkte ma
nier met twee voorbeelden uit de vroegere en 
de moderne Japanse letterkunde. Erika de 
Poorter vertaalde Hagoromo (Hef verenkleed), 
een van de beroemdste stukken van het Nó-
repertoire en geeft ook een korte inleiding op 
dit Nstuk uit de 14e eeuw. Van de beroemde 
moderne Japanse schrijver Endo Shusaku 
vertaalde Frans Uyttendaele De Hogepriester 
Annas. Met de aanklacht van Caiphas in de 

hand komt de oude Annas toch tot het inzicht 
dat de timmerman uit Galilea slechts over één 
zaak spreekt: liefde. Een typische Endo. 

BartMesotten, ten onzent een haikoe-autori-
teit, heeft het over de groeiende belangstelling 
voor deze Japanse dichtvorm en over Haikoe-
initiatieven in Vlaanderen. Hij pleit voor meer 
waardering van het genre bij de kritici en voor 
een Westers gekleurde haikoe bij de dichters. 
Een aantal Nederlandstalige voorbeelden van 
haikoes illustreren deze mogelijkheid. Ze zijn 
van de hand van Herwig Verleyen, Clara 
Timmermans, Bart Mesotten en Bert Willems. 
Ook Japanse haikoes in vertaling worden niet 
vergeten. 

Samensteller Karel Hellemans geeft een 
revelerend overzicht van de Japanse schilder
kunst van de middeleeuwen tot de 19e eeuw. 
Chinese invloeden en autochtone kenmerken 
bepalen de evolutie van de schilderkunst die 
ook inhoudelijk een diversiteit vertoont die de 
westerse leek verrast. 

Vooraleer Europalia 89 'm het 
najaar drie maanden lang de 
schijnwerpers richt op Japan, 
heeft het tijdschrift Vlaanderen 
ons in zijn jongste temanummer 
reeds een stevige brok iektuur 
over de Japanse Icultuur en 
maatschappij. 

GODSDIENST 
Twee bijdragen benaderen de moderne Ja

panse samenleving. Jan Swyngedouw geeft 
een boeiend beeld van het belang van de 
Japanse godsdiensten voor de moderne kui
tuur. De invloed van de traditionele godsdien
sten lijkt beperkt te zijn tot het ritueel onder
steunen van de,,godsdienst van het Japanner
zijn". De hoogste sakrale waarde blijft het 
loyale lidmaatschap van de Japanse samenle
ving, van de kleine familiekern over het bedrijf 
tot de natie als geheel. Over het Japans recht 
handelt de bijdrage van Ludo Meyvis. On
danks de sterke westerse invloeden op de 
Japanse wetgeving is de rechtspraktijk er 
totaal anders. Het relatief klein aantal advoka-
ten en rechtszaken is te verklaren door een 
diep geworteld gevoel voor eer en schaamte. 
Bij de eventuele rechtszaak zijn er alleen maar 
verliezers omdat beide partijen bewezen heb
ben de sociale harmonie te hebben verstoord. 
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Bladzijde uit een leerboek Nederlands 
voor Japanners. Het Oranda-go (Ne
derlands) was eeuwenlang de enige 
Westerse taal die een aantal Japanse 
tolken beheersten. Via Nederlandse 
boeken volgde Japan wat er in de 
wereld op kultureel en wetenschappe
lijk vlak gaande was. 

Ter afronding licht Jos Vos de betekenis en 
de werking toe van het Belgium Flanders 
Exchange Center in Osaka. 

Het Japannummer van Vlaanderen is funk-
tioneel geïllustreerd. Vooral de kleurfoto's roe
pen de tipisch Japanse sfeer op. Onder de 
zwart-wit foto's vernielden we een losstaande 
reeks over het werk van de vermaarde archi-
tekt Kenzo Tange. 

Dit gevarieerd en instruktief nummer lonkt 
naar de liefhebbers van het Verre Oosten en 
naar elke kunstliefhebber die zich straks in het 
Europaliagebeuren wil storten. Het Vlaande-
rennummer, een uitgave van het Christelijk 
Vlaams Kunstenaarsverbond, is verkrijgbaar 
door storting van 250 fr. op rek. 712-1102147-
19 van het CVKV, p/a Adiel Van Daele, Linden-
laan 18, 8880 Tielt. Voor een jaarabonnement 
(5 nummers) betaalt men 700 fr. 

l p -
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BOEKEN 

LEESVOER VOOR BEGINNERS 
September is de maand waarin jaarlijks 

duizenden l<leuters de lange weg van liet leren 
lezen opgaan. Vandaar dat wij twee boel<jes 
voor beginnende lezertjes even onder de loep 
nemen. 

In Sara en de zeven poezen kan je al 
veronderstellen wat er aan de hand is. De poes 
heeft jongen gekregen en wat moet je nu met 
zeven poezen aanvangen? Of ze de raad 
opvolgen van de boer of voor een andere 
oplossing kiezen, kan je lezen in dit kort 
verhaal. 

ZEVEN POEZEN 
Het boekje sluit goed aan bij de leefwereld 

van jonge kinderen. Het gaat over dieren, de 
boerderij en een leuke papa. De struktuur van 
het verhaal is rechtlijnig en duidelijk. Er komen 
niet te veel personages in voor. Eigenlijk zijn er 
slechts twee hoofdpersonages. Sara woont bij 
haar papa en over een mama is er geen 
sprake. Hierdoor gaat het boek zeker de rol-
doorbrekende toer op. Voor één keer geen 
éénoudergezin bestaande uit een mama en 
een dochter. Wel een papa, die de vaat van 
gisteren nog moet doen en die voor paard 
speelt. Tevens bewijzen de auteurs dat men 
over éénoudergezinnen kan schrijven zonder 
al te problematisch te doen. 

Leestechnisch is de tekst heel gemakkelijk: 
korte woorden, korte zinnen, één zinnetje per 
lijn, enkelvoudige zinsbouw, spreektaal en 
veel dialogen. De lay-out is ook prima ver
zorgd : een stevige omslag met een illustratie 
die de aandacht trekt. De kinderlijke tekenin
gen geven de sfeer van het verhaal weer en 
volgen het op de voet. Doordat het lettertype 
vergroot en de tekst niet te lang is, wordt het 
boekje vlot uitgelezen. 

OPA KOMT SPELEN 
Vandaag komt opa spelen is iets langer 

uitgevallen dan het vorige boek. Toch kunnen 
eerste lezers het verhaal zelf al na een zestal 
maanden leesonderwijs lezen. 

Op zaterdag moeten de ouders van Tine 
naar de les. Dan komt opa spelen. En reken 
maar dat er dan van vervelen geen sprake is! 
De ganse dag houden Tine en opa zich bezig 
met dingen waar kinderen dol op zijn: naar de 
boerderij gaan, wentelteefjes en jam maken, 
eieren beschilderen, rommelen op zolder en 
tot slot naar de kermis, geen wonder dat 
zaterdag een feest, maar ook een heel ver
moeiende dag is (en niet alleen voor opa). 

Dit boekje heeft alles om beginnende lezers 
te boeien. Het onderwerp zal hen zeker inte
resseren. De struktuur is eveneens rechtlijnig 
(één dag uit het leven van Tine, nauwkeurig 
weergegeven op de uurwerkjes op elke bladzij
de). Het aantal personages is beperkt en van 
bij het begin is het verhaal vlot en boeiend. 

Leestechnisch heeft het boek dezelfde ken
merken als het vorige, hoewel de zinnen en de 
tekst per bladzijde iets langer zijn. Ook hier 
heeft men veel aandacht besteed aan de lay
out. De aantrekkelijke en stevige omslag, de 
grappige tekeningen van Herman Spruyt en 

het vergrote lettertype dragen ertoe bij dat dit 
een prima boekje is voor eerste lezers. En nu 
kunnen wij alleem maar hopen dat bij het 
aanvankelijk lezen, van bijvoorbeeld zulke 
prettige boekjes, de leeshonger van de begin
nende lezers aan het groeien gaat! 

(e.d.) 

— Sara en de zeven poezen. Gregie de Maeyer 
en Henrl van Daele. Trommelboek, Altlora, Aver-
bode. 1989, geen biz. 

— Vandaag komt opa spelen. Marita De Sterck. 
Trommelboek, Altlora, Averbode, 1989, 45 bIz. 
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Op zaterdag 16 sept. a.s. wordt te Wildert, 
deelgemeente van Essen, Rose Gronon her
dacht. De schrijfster die dag op dag tien jaar 
geleden overleed ligt er in de schaduw van de 
parochiekerk begraven. Om 15u. is er trou
wens een In Memoriam aan haar graf, gevolgd 
door een wandeling langs het pad dat haar 
naam draagt. 

Langs het pad ligt Kraaiendonk, dat aan de 
schrijfster toebehoorde en waar de Gyldenlöve 
Saga vorm kreeg. 

Om 15U.45 wordt er een gedenkplaat ont
huld waarna in de Wigo St.Janschool een 
akademische zitting (16u.45) doorgaat. Prof. 
Marcel Janssens houdt een lezing. Een ten
toonstelling ,,Rose Gronon" wordt geopend. 
Deze is nog t.e.m. 1 oktober te bekijken. 

Wildert is te bereiken langs de El9 Antwer-
pen-Breda, uitrit 4 St.-Job-in-'t-Goor. 

ANDERMAAL 
DAMIAAN 

,,Aan de overkant van de straat kwam een 
man met een kruiwagen voorbij. Plots stond hij 
stil en kieperde zijn last in een kuil. Damiaan 
liep naar de kuil toe... Het was een lijkenkuil. 
De hoop lompen lag op 'n berg rottende lijken. 
Een zwak gekreun steeg op uit de diepte..." 

Jozef De Veuster, alias Pater Damiaan, 
heeft dat nog-niet-lijk ertussen uit gehaald. De 
eerste zorgen gegeven en de laatste. Deze 
geestelijke avonturier, in de meest behartens-
waardige zin van het woord, is de jongste 
maanden niet uit het herdenkingsnieuws ge
weest. Wie er wat over wil lezen kan terecht in 
biografieën, de recente uitgave van brieven, 
zelfs in een stripverhaal. Johan Ballegeer 
bedacht hem met een jeugdboek (11 +), dat 
ook voor ouderen genietbaar is. Niet dat alle 
karakters zo „echt" getipeerd worden is de 
verdienste van Ballegeer. Wel dat 'n bonte 
afwisseling van genres 'n erg suggestief por
tret schetst van de held van dit verhaal. De 
jongere lezer wordt geboeid meegesleept, kan 
zich naar hartelust identificeren. Zo geeft de 
auteur 'n boodschap door vanuit deze dienaar 
Gods, die als jongeman uitkeek naar een 
verlost bestaan, om zich later grenzeloos te 
geven aan het verlost bestaan van anderen. 

De omslagtekening is wat wazig-vroom uit
gevallen. Ook enkele aspekten verdienen 
meer inspiratie! 

— Damiaan. Kamiano in liefde. Johan Balle
geer. Uitg. Altiora Averbode. 144 bIz., 295 
fr. 
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IN DE SCHADUW VAN 
PRIESTER ADOLF DAENS 

O
p het einde van vorige eeuw 
geraal<ten in Vlaamsgezinde l<rin-
gen de ideeèn van een vooruit
strevende sociale kristelijke wer
king verweven met het bewust
zijn van het onrecht de Vlamin
gen aangedaan. Dit moest dan 
wel uitmonden m knstelijk-demo-
kratische scheurlijsten. Tegen
werking kwam er letterlijk van alle 
kanten: konservatieve katolie-

ken, liberalen, opkomende socialisten (in min
dere mate) en vooral van de klerus. 

REGIONALE DOORBRAAK 
Zo ook in Zuld-Limburg, waar de katolieken 

geen homogene partij waren. De tegenstelling 
tussen de Vlaamse lagere klasse en de frans-
sprekende hogere burgerij en adel was er 
uitermate sterk. Vanaf 1890 ontstonden kleine 
kristen-demokratische kernen, maar van een 
eerste doorbraak kan er slechts sprake zijn 
rond 1900. Maar nooit kwam het daensisme er 
echt van de grond. 

In de Rupelstreek was Karel Weckers de 
voornaamste figuur. Heel zijn leven zou deze 
man zich, vaak ten koste van zichzelf, inzetten 
om in deze doodarme, uitgebuite streek, enige 
lotsverbetering te brengen. In 1906 verdwijnt 
het daensisme er als partij. Toch bleef K. 
Weckers als joernalist en ook metterdaad tot 
aan zijn dood (1945) helpen waar hij kon. 

Weer anders was de toestand in Temse 
waar de daensistische rol door onderlinge 
twisten en meningsverschillen in 1900 m feite 
reeds uitgespeeld was. 

Het arrondissement Leuven werd eveneens 
aangegrepen door de ideeën van de kristen-
demokratie, maar ook hierover is weinig be
kend. 

De auteur Frans Van Campenhout be
spreekt dan een aantal opvallende figuren uit 
het daensisme, waarvan de invloed echter met 
zo streek-gebonden vyas. 

Duidelijk komt hierbij Alois De Backer (Den-
derhoutem 1858) naar voren, wiens vroege 
dood in 1904 een zware slag voor de partij 
betekende. Deze landmeter en dokter in de 
Rechten was één van de weinige daensisten 

die zijn gezag kon doen gelden in het gehele 
Vlaamse land. Als politieker komt hij geregeld 
op bij de verkiezingen vlak achter priester 
Adolf Daens. Zeer vlug begreep De Backer het 
belang van de katolieke pers en was dan ook 
één van de belangrijkse medewerkers van 
Klokke Roeland. Vandaar dat men de daensis
ten in en rond Ninove de Roelanders noemde. 
In de penode 1902 tot aan zijn dood (1904) 
zetelde hij in het parlement naast priester 
Daens. In de Kamer hadden zijn toespraken 

In het werk van Frans Van Cam
penhout Prominenten uit de 
Daensistische beweging wi! de 
schrijver een aantal figuren uit 
de vergetelheid rukken, die zich 
allen kortere of langere tijd voor 
de partij ingezet hebben. 
In de vier eerste hoofdstukken 
bespreekt hij de verschillende 
regio's waar net daensisme suk-
ses kende en plaatst hij de plaat
selijke kopstukken binnen hun 
normaal dagelijks leven, 
in feite was men zich overal bij 
de konservatieve katolieken in 
meer of mindere mate bewust 
dat er iets verholpen moest wor
den aan de ellende van de werk
lieden. Maar meestal, als men al 
tot aktie kwam, bleef dit echter 
vastzitten in een paternalistische 
houding en de traditionele giften 
aan den armen. 

weinig sukses omdat hij enkel in... het Neder
lands sprak! De Backer wierp zich steeds op 
als een vurig verdediger van sociale en Vlaam
se belangen. Hij was trouwens ook de schrijver 
van een viertal brochures waarin hij trachtte de 
mensen een beter begrip van hun rechten bij 
te brengen. 

De advokaat Hector Lebon, gevestigd te 
Antwerpen, was een gematigd man, voorstan
der van een vergelijk tussen kristen-demokra-
ten en konservatieve katolieken. 

Wanneer de Antwerpse groep de radikale 

In de schaduw van Adolf en Daens 
ageerden een aantal minder gekende 
maar toch merkwaardige daensisten. 
Het werd tijd dat ze onder het licht van 
de studietafel worden gebracht... 

priester Florimond Fonteyne gaat volgen, trekt 
H. Lebon zich dan ook terug. Wel zal hij zich 
gans zijn verdere leven inzetten voor de verne
derlandsing van het gerecht en hier trouwens 
zeer vruchtbaar werk verrichten. 

In Moorsel en omgeving trad dokter Jan 
Constant Caudron naar voren, een progres
sief, verdraagzaam man, die steeds opkwam 
voor sociale rechtvaardigheid. Dat dit hem 
menig konflikt met konservatieven en sommi
ge geestelijken opleverde, hoeft geen betoog. 
Alhoewel hij geen rol speelde in de organisatie 
van de daensistisch partij, bleef hij toch qua 
mentaliteit een kristen-demokraat, die zich ook 
bezighield met de kulturele verheffing van het 
volk. Hiertoe schreef hij in het totaal vijf toneel
stukken, gebaseerd op de traditionele romanti
sche, sentimentele elementen van de XlXe 
eeuw. Alhoewel thans verouderd, kenden ze in 
hun tijd toch heel wat sukses. 

SCHILTZ 
Weer in Antwerpen vinden we de advokaat 

en politikus Emiel Schiltz. Evenals Hector 
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Lebon aanvankelijk een overtuigd Vlaams kris-
ten-demokraat, verliet hij de partij in 1900, 
doordat hij in botsing kwam met priester Fon-
teyne. 

Als advokaat trad Schiltz meestal op in 
strafzaken, waar hij zijn oratorisch talent aan
wendde. Tijdens de eerste wereldoorlog hield 
hij zich totaal afzijdig en toonde hij zeer weinig 
begrip voor het aktivisme. In 1919, bij een 
nadere kennismaking, verandert dit echter en 
stelt hij zich ten dienste van de vervolgden 
(Samen met mr. Van Dieren verdedigde hij 
o.m. dr. A. Borms in 1919). 

Emiel Schiltz was niet alleen een kunstlief
hebber maar schreef zelf een aantal gedich
ten, vijf toneelstukken en leverde prozabijdra-
gen aan daensistische bladen. Alhoewel zijn 
literair werk nu verouderd is en vaak psycholo
gisch onverantwoord overkomt, kende hij suk-
ses in zijn tijd. 

Een figuur apart is Leonce du Castillon, die 
aanvankelijk een vurig kristen-demokraat was, 
maar in 1903 dermate in konflikt kwam met de 

overige daensisten dat hij uit de partij werd 
gesloten. 

Du Castillon zou dan op eigen houtje de 
sociale, Vlaamse en religieuze strijd voortzet
ten en dit vooral als joernalist en kunstkritikus. 
Hierbij trachtte hij een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken. Verder publiceerde hij een 
aantal studies, vooral didaktisch en propagan
distisch bedoeld, historische romans, enz. De 
taal en stijl zijn sterk verouderd. 

RIJKE BIOGRAFIE 
Vlaanderen zag hij steeds alleen mogelijk in 

het geheel van de Belgische entiteit. 
Vermelden we nog dat enige van zijn werken 

getoonzet werden. Karel-Leopold Van Opden-
bosch wordt als laatste besproken in F. Van 
Campenhout's werk, met zijn boek ,,De kei
koppen van Zevendries" (Brugge 1930). 

Uiters lovenswaardig is het nauwkeurige 
speurwerk van de auteur; het vastleggen van 

de historische bijfiguren uit het daensisme. 
Maar we vrezen dat het boek niet aantrekkelijk 
is voor mensen die niet reeds enigzins ver
trouwd zijn met de ideeën van priester A. 
Daens, de daensistische beweging en wat 
deze partij had kunnen worden. Een korte 
inleiding hierover zou dan zeker ook gewenst 
geweest zijn. De rijke bibliografie geeft de 
lezer zeker de mogelijkheid zelf verder te 
zoeken, maar weinig mensen beginnen nu 
eenmaal met het lezen hiervan. Trouwens 
enige fouten en verschillen tussen de biblio
grafie achter elk hoofdstuk en de eindbiblio-
grafie zorgen ook voor wat verwarring. 

Voor wie echter reeds op de hoogte is van de 
daensistische beweging, blijft het boek zeker 
aanbevolen lektuur. 

Mija Proost 

— Prominenten uit de Daensistische beweging. 
Frans Van Campenhout. Uitg. eigen beheer, Dil-
beek, 1989. 420 fr. Besteladres: Loweidestraat 2 
te 1710 Dllbeek. 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondlreidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineratenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend mkjdel, 
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 «fons sanitatis, effectu 
mirabilis» ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekenirig». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 

ziekten der urine-afvoerkanalen. 
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas--en voorstanderklier 

(prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstelten 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. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 03 11 
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RAYMOND CHANDLER 
EN HITCHCOCK i\ 

C
HANDLER'S kontrakt, gesloten in 
de lente van 1947 om Playback te 
schrijven, was het gunstigste dat 
hl) ooit sloot en zal sluiten Maar 
het script werd nooit geprodu
ceerd Chandler's agent, Swan-
son, had dit kontrakt losgepeuterd 
op basis van een vijf bladzijden 
lange korte inhoud, waarbij een 
Chandleriaanse voetnoot, die zei 
„Swannie, ik denk dat dit waarde

loos IS" Alhoewel dat dan weer met zo onge
woon was, want Chandler durfde wel eens 
meer aan zichzelf te twijfelen 

Het 224 bladzijden tellend scenario vertoont 
nogal wat gelijkenissen met zijn in 1953 te 
verschijnen The long goodbye Werd er dan 
geen film van gemaakt. Playback zou jaren 
later, m 1958, verschijnen als roman, en tot 
ieders verbazing waren daar de gelijkenissen 
haast met meer te ontdekken Met het slechter 
draaien van de filmbusmess en het bekend 
moeilijke karakter van Chandler, was men met 
meer bereid zijn gnilen te slikken, aan de 
andere kant had hij genoeg geld gebeurd uit 
de verkoop van Playback, verkochten zijn 
romans heel aardig, hadden de films met zijn 
boeken als basis hem geen windeieren gelegd 
en kwamen nu ook radio en televisie aan zijn 
deur aankloppen In 1947 speelde Van Heflin, 
een hele zomer lang, Marlowe op de CBS-
radio en in 1948 werd er op dezelfde zender 
een reeks Philip Marlowe avonturen uitgezon
den Dit voor twee jaar Ook werden The little 
sister en The long goodbye vlak na hun 
verschijnen voor televisie bewerkt Eerder dan 
1959 zou er echter geen TV-sene van worden 
gemaakt, maar dat was net na zijn dood 

Daar hij nooit een brasser was geweest, kon 
hij goed rondkomen In 1949 verscheen The 
little sister, zijn eerste roman na zes jaar Dit 
gold voor Marlowe als bevestiging van de 
stalling dat schrijven voor Hollywood je leeg
zoog, je korrupteerde, en dat hij met kapot 
gemaakt was door het rijke leven 

FOUTE HOEKJE 
Hetgeen hem echter meer plezierde was de 

literaire aandacht die hij kreeg Was de hard
boiled detektieve tien jaar daarvoor nog pulp. 
Chandler en Dashiell Hammett werden nu als 

volwaardige auteurs besproken In een artikel 
m Harper's Magazine (mei 1948) schreef W H 
Auden „Ik denk dat Mr Chandler geïnteres
seerd IS in schrijven, met in detektieveverha-
len, maar ernstige studies van een verdorven 
milieu, het Grote Fouten Hoekje, en zijn sterke 
maar erg deplimerende boeken moeten wor
den gelezen en beoordeeld, met als ontspan-
ningslectuur, maar als een vorm van kunst " 
En Auden was met de enige die m het koor van 
lofzang zong, naast hem waren er J S Priest
ley, Somerset Maugham, Evelyn Waugh, Jac
ques Barzun en Eric Partridge 

Zong nog met iedereen de lof, het betekende 

Na de voltooiing van The Blue 
Dahlia - het enige originele sce
nario van Chandler dat ooit de 
schermen haalde - begon 
Chandler langzaam zijn Holly
wood- carrière af te bouwen. Het 
was dan ook de tijd van grote 
veranderingen in filmland. 1946 
was het meest suksesvolie Hoi-
lywoodjaar, wat Chandler de op
merking ontlokte: „Dat was de 
tijd dat de filmontvangsten auto
matisch hoog waren, toen was 
de enige manier om aan een film 
te verliezen, hem niet te maken." 
Tussen 1946 en 1956 zouden de 
ontvangsten echter met 23 % 
dalen. 

een eerste brug over de kloof die een schrijver 
van misterieverhalen scheidt van de roman
cier 

HITCHCOCK 
Dan kwam Hollywood weer opdagen In 

1950 vroeg men hem het scenano te schrijven 
voor Alfred Hitchcock's Strangers on a train, 
naar de roman van Patricia Highsmith Hij 
aanvaardde, ondanks de vele uitspraken dat 
hij nooit meer voor Hollywood zou werken 
Waarom hij het deed' Zijn waardenng voor 

Hitchcock — reeds in 1947 had hij hem een 
der intelligentste regisseurs genoemd — en 
het feit dat hij het moe was om |teen te zeggen 
„Misschien wil ik binnenkort wel eens ja zeg
gen en is er niemand meer cfie me vraagt " 

In juli 1950 ondertekende hij een kontrakt 
dat hem 2 500 $ per week garandeerde, met 
een minimum van vijf weken Hij mocht thuis 
schrijven Hitchcock kwam regelmatig naar 
zijn huis in La Jolla afzakken, voor besprekin
gen over het verhaal 

Al had Chandler er zo naar uitgekeken, het 
liep weer mis Hij kwam onder te grote druk te 
staan Reeds midden augustus begon het fout 
te gaan tussen het tweetal Chandler schold 
Hitchcock voor „vet zwijn" en Hitch op zijn 
beurt bekloeg zich „Wanneer we samen zit
ten en ik zeg Waarom doen we het met zo ' , is 
zijn antwoord steeds Wel als jij het allemaal 
zelf kan uitpuzzelen, waarvoor heb je mij dan 
nodig''" 

Het werd duidelijk dat beiden een andere 
film wilden maken Hitch beschouwde samen
hang en karakterontwikkeling als onderge
schikt — wat Chandler de opmerking ontlokte, 
hiermee terugkerend op zijn waardering van 
voorheen, dat Hilch' films dikwijls onlogisch 
waren en nog meer verwarrend — tenwijl deze 
dingen voor Chandler essentieel waren 
Chandler leverde uiteindelijk een scenano dat 
Hitchcock afwees en deze vroeg Czenzi Or
monde om het te herwerken Chandler vond 
dat het uiteindelijke scenano niks meer van 
hem had en overwoog zijn naam van het 
scherm te halen (zoals hij reeds deed met The 
lady in the lake in 1946) Het eindigde ermee 
dat hij samen met mevrouw Ormonde werd 
vermeld 

Dit was zijn laatste Hollywood-opdracht 

Willem Sneer 

VOLGENDE WEEK: 

De laatste loodjes 
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MUNDIALISERING 
WIELERSPORT GEEN FIKTIE 

D
E nieuwe wereldkampioen wiel
rennen reed sterk en met veel 
klasse Bij de profs eindigden een 
Amerikaan en een Rus als num
mer een en twee Voor tien jaar 
was zoiets ondenkbaar Het staat 
trouwens onomstootbaar vast de 
profwielrennerij is met langer het 
eksklusieve wingebied van de 
Westeuropeanen Amerikanen en 
Russen, Columbianen en Austra

liërs (om over de Canadezen, Polen, Noren en 
Denen nog te zwijgen) tellen volop mee 

NIEUWE MENS 
Er zijn natuurlijk altijd uitzondenngen om de 

regel te bevestigen maar algemeen mag wor
den gesteld dat m het wereldkampioenschap 
de besten voorop rijden Het was in Chambery 
met anders 

De regenboogkoers sprak tot de verbeel
ding Het parcours was lastig en slopend en 
geschikt om de kampioen onder de kampioe
nen te bekronen Die kampioenen meldden 
zich in een meeslepende finale Lemond, 
Fignon, Kelly, Rooks en de verrassend sterke 
Rus Dmitn Konychev Claveyrolat, Delgado, 
Bauer en Criquielion benaderden hen dicht 
Dat Lemond in de spurt Kelly versloeg was 
maar een halve verrassing De Amenkaan is 
deze zomer een nieuwe mens geworden Hij 
heeft zijn plaats bij de grootsten van de wieler
sport Kelly van zijn kant is op de terugweg De 
gevreesde scherpte van zijn eindrush is afge-
bot De Ier wordt vermoedelijk nooit wereld
kampioen Fignon evenmin Al streed de 
Fransman weer met een groot hart onafgebro
ken in de vuurlijn 

Cnquielion was andermaal onze beste Ver
heugend en bedroevend tegelijkertijd Claudy 
wordt oud en zijn opvolgers ( ') rijden nog in 
dichte nevelen Het is erg, zeer erg gesteld 
met onze wielrennerij Onze amateurs gingen 
af m schaamte Eén van de zes haalde de 
eindstreep Johan Verstrepen Voor de ande
ren was het te warm, te lastig of te ver 
Eigenlijk is de sportieve kanker in deze katego-
rie zo ver uitgezaaid dat niemand nog weet 
waar met de gezondmaking te beginnen De 
coach(es) beweren tegen beter weten in dat 
het misschien nog met te laat is en de bonds-

Na een meeslepende finale kwam Greg Lemond In Chambery als overwinnaar 
over de streep. Door de dubbelslag Tour-WK belandt Lemond in de galerij van de 
wielergoden. , ,„,„ pho.onews) 

De internationale wielerbazen 
dromen ai een tijdje luidop van 
de mundialisering van hun sport 
De sceptici reageerden meewa
rig. Inzonder de nieuwe wereld
bekerkalender met wedstrijden 
in Canada en Engeland oogstte 
hoon en spot. 
De uitslagen van de w^wereld-
kampioenschappen in Chambe
ry bewijzen evenwei dat een en 
ander aan het evolueren, aan het 
veranderen is. Bij de amateurs 
klom een Pool op het hoogste 
podium. 

leiders, die zelfs het predikaat van ,,onbe
kwaamheid" met verdienen, steken hun kop in 
het zand 

OMGEKEERDE WERELD 
Met onze profs is het amper beter gesteld 

Toegegeven, Luc Roosen, Dirk De Wolf, Peter 
De Clercq en Sammie Moreels verdienden een 
,,voldoende" maar daar zat de gedrevenheid 
van ploegleider Eddy Merckx voor veel tussen 
Het IS geen geheim dat Eddy zich de toekomst 
van onze wielersport zeer aantrekt Hij houdt 
met op de profs op hun plichten en tekorten te 
wijzen Hij hekelt hun gebrek aan beroeps-

D> 

29 WIJ - 1 SEPTEMBER 1989 



SPORT 

ernst en ambitie Hi] stelt trainingsschema's op 
en ontziet bij selekties geen reputaties Maar 
voorlopig mag het allemaal met baten Het is 
ook weinig waarschijnli)k dat het gauw beter 
wordt De meeste renners — kwantitatief zal 
ons profleger wel slinken maar dit waarborgt 
met meer kwaliteit — zullen m de toekomst 
meer of ,,nog meer" verdienen zonder beter te 
hoeven presteren Een omgekeerde wereld 
eigenlijk 

Maar er blijft ons natuurlijk wel een schame
le troost Voorlopig rijdt de nieuwe wereldkam
pioen voor een ploeg van bij ons Sponsor 
Frangois Lambert zal wel m zijn vuist lachen 
Lemonds gespartel om onder de kontraktuele 
verplichtingen uit te komen bezorgt ADR nog 
ekstra-publiciteit en m het slechtste geval zal 
Lambert wel een fikse afkoopsom weten te 
bedingen Veel verlies kan hij onmogelijk lij
den 

JEANNE LONGO 
Boden de wegwereldkampioenschappen in 

Chambery spektakel van de bovenste plank — 
de apokaliptische weersomstandigheden 
schonken de koers bijna klassieke schoonheid 
— in Lyon haalden de pistekampioenschap-
pen geen niveau Er worden beter geen doek
jes rond gedaan de baanwielrennenj is op 
sterven na dood Het hele gebeuren oogt 
verouderd en ongeloofwaardig Het publiek 
bekijkt de wedstrijden als ,.curiosa" Opwin
ding en bezetenheid zijn de baanwielrennenj 
volkomen vreemd De UCI weet met hoe rea
geren De erfenis weegt zwaar Het jarenlange 
gesjacher en gesjoemel op de wielerbanen 
heeft deze sport zwaar gehipotekeerd Het 
grote publiek heeft zich vermoedelijk definitief 
afgekeurd We zouden met weten hoe het tij 
nog kan worden gekeerd 

Tot slot nog een eresaluut aan de Franse 
kampioene Jeannie Longo In haar schitteren
de carrière werd ze viermaal wereldkampioene 
op de weg Ook op de piste won ze vier titels 
Einde seizoen denkt zij er mee te stoppen 
Eerst echter wil ze haar eigen uurrekord nog 
een stuk scherper stellen en tegelijkertijd ook 
bewijzen dat de afstand tussen mannen- en 
vrouwensport met zo groot hoeft te zijn als 
gemakshalve wordt verondersteld Longo was 
eigenlijk de Merckx van de wielrennerij voor 
vrouwen Zij laat een bijna even grote erfenis 
na als de kannibaal Misschien wordt het 
zonder Longo spannender maar zeker met 
beter 

AOUITA NIET VOORBIJ CRAM 
De dertiende Memorial heeft geen nieuwe 

wereldrekords opgeleverd en daar waren de 
organisatoren met gelukkig mee Inzender van 
Said Aouita werd veel verwacht De atleet zelf 
had er op aangedrongen de mijl te mogen 
lopen Om hem ter wille te zijn werd dit 
nummer aan het programma toegevoegd Er 
werden ook hazen ingehuurd Said ging de 
laatste ronde dan ook in met twee sekonden 
voorsprong op de tussentijd van wereldrekord-
houder Steve Cram In de ultieme sekonden-
strijd ging de Marokkaan echter eenzaam ten 
onder Wat met verwonderlijk was Het regen
de onafgebroken De binnenbaan lag nat en 
wellicht was de rekuperatietijd na zijn triomfan
telijke 3000 meter in Keulen te kort geweest 
De race van Aouita was niettemin het hoogte
punt van een natte avond 

ZONDER WEERGA ~ 
Een mens moet inderdaad geluk hebben 

Een schitterende zomer is het geweest Droog, 
warm zonnig maar uitgerekend op de dag van 
de Memorial werden voor het eerst sinds 
weken de hemelsluizen opengedraaid Het 
regende onafgebroken Op zichzelf was dat 
surplus aan de zuurstof welgekomen maar het 
water mag dan wel met aan de spikes blijven 
plakken en dat helaas het geval 

De organisatoren van s lands enige grote 
atletiekavond hadden nochtans beter ver
diend Wat ZIJ voor de gelegenheid hadden 
samengebracht geleek op meer dan halve 
Olimpische Spelen De meeste groten der 

aarde waren aanwezig Aouita, Barrios, Ngugi, 
Antibo, Boutayeb, Robson da Silva, Carl Le
wis, Bell, Ereng, Kiprotich, Maree, Castro, 
Ondieki, Cheruiyot, Butch, Reynolds, King
dom, Young, Philips, Ottey, Melinte en nog 
zoveel anderen Een loopmeeting zonder 
weerga We durven ons met afvragen wat de 
kost van dit deelnemersveld moet zijn ge
weest Miljoenen Zonder de minste twijfel 
Vijfendertig duizend betalende toeschouwers 
— zoveel zijn het er vermoedelijk met eens 
geweest — kunnen al dat geld onmogelijk 
samenbrengen Vandaar de onvermijdelijke 
sponsonng en publiciteit, vandaar ook de naar 
het heet spektakulair omhoog geschoten tele
visierechten Maar het resultaat is veel waard 

HOOP EN VERLANGËF 
De Memorial is onmiskenbaar uitgegroeid 

tot een der grootste meetings van het atletiek-
jaar Enkel de wereldrekords blijven er om 
misterieuze redenen bijna sistematisch achter
wege In 1981 vestigde Sebastian Coe er over 
de mijl de enige rekordtijd ooit Voor het 
overige was het hopen en verlangen 

Misschien komt de Memorial enkele weken 
te laat Na de grote meetings m Skandinavie, 
Zwitserland en Duitsland Ofwel komen atleten 
enkel maar hun startgeld opstrijken zonder 
zich om het publiek te bekommeren Zoals 
Carl Lewis vorige vrijdag Die eindigde zowaar 
vijfde in de 200 meter En soms zitten ook de 
weeromstandigheden met mee Zoals bij deze 
ondanks alles toch wel indrukwekkende der
tiende editie 

ADVERTENTIE 

Flandrien 

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 
matenaal een duidehjke 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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VLAKBIJ EN ELDERS 

DE „DE KEYSERLEI j j 

Het dubbele „De" in de titel van dit rubriekje 
verrast wellicht een aantal lezers. Geen won
der, omdat zelfs bij de Sinjoren over de naam 
van Antwerpens drukste straat heel wat mis
verstanden bestaan. Immers, Keyser is geen 
archaïsche verbastering van keizer (de stad 
heeft trouwens al een Keizerstraat). Dus, tot 
nut van 't algemeen, toch even toelichten. 

Toen in de vorige eeuw het majestueuse 
Centraal Station gebouwd werd, besloten 
stadsbestuur en bouwspekulanten de Meir en 
het station door een prestigieus urbanistisch 
projekt te verbinden. Aan dat projekt werden 
de namen verbonden van drie glorieuze schil
ders van de Scheldestad. Zo stappen we 
vanuit de Meir achtereenvolgens door de Leys-
straat, over het Teniersplein en door de De 
Keyserlei. Velen — ook in Antwerpen — vra
gen zich af op wie eigenlijk slaat deze laatste 
naam? 

van de Antwerpse schilderschool verheerlijken 
beschikt het museum beslist over De Keysers 
,,piece de resistance" (een begrip dat gewild 
voorkomt dat we het woord ,,meesterwerk" 
moeten gebruiken). 

MUSEUM & AANWINST 
Nadat de befaamde historieschilder Henri 

Leys van regeringswege de opdracht ontving 
om de erezaal van het stadhuis te dekoreren, 
kreeg akademie-direkteur De Keyser de op
dracht om de traphal van het museum (toen 
nog bij de akademie) te verzorgen. De Keysers 
monumentale doeken werden naderhand on
dergebracht in de hal van het huidige museum 

die daartoe speciaal ontworpen werd. 
Ook 664 tekeningen van de meester zijn in 

het bezit van het museum, evenals een aantal 
afzonderlijk te benaderen schilderijen. Opmer
kelijk daartussen zijn vijf portretten, die zowel 
de kwaliteiten als de onmacht van De Keysers 
talent als portretschilder illustreren. 

DE NIEUWE RUBENS B O E K E N D O R P 
Nicaise De Keyser (1812-1887) was in zijn 

tijd een befaamd, fortuinlijk en beslist tech
nisch knap schilder, die het niet onder stoelen 
of banken stak alleszins de ambitie te koeste
ren de Rubens van zijn tijd te zijn. Als direkteur 
van de akademie wilde hij trouwens de roemrij
ke Antwerpse schildersschool uit de 16de en 
17de eeuw doen heropleven. Hoe begaafd 
ook, Nicaise miste enkel een overtuigende 
kreatieve persoonlijkheid om zijn ambities he
lemaal waar te maken. 

Nu kunnen we hem voornamelijk kenschet
sen als een veelzijdig 19de eeuwse figuurschil-
der en samensteller van religieuze taferelen 
(altaarstukken op bestelling), historische stuk
ken (o.m. een groots opgezette Guldensporen-
slag, de veldslagen bij Nieuwpoort en Weerin
gen), genretaferelen en portretten. Alleen al 
omwille van het internationaal aristokratische 
kliënteel mag men De Keyser rekenen tot één 
van onze belangrijkste vertegenwoordigers 
van wat men destijds het portrait d'apparat 
noemde. Nauw aansluitend bij voorbeelden 
van Van Dijck zocht ook hij op dit terrein naar 
een scenische voorstelling van de kompositie, 
met voorstellingen uit het legendarische leven 
van de meesters van weleer. Het grootste deel 
van zijn historische genrestukken bestaat uit 
weergaven van Giolto, Memling, Rafael, Mi
chelangelo, Titiaan, Rubens, Van Dijck. Daar
naast behandelde hij historische personages 
als de hertog van Alva, graaf Egmont, Justus 
Lipsius, Columbus e.a. 

Het Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen is eigenlijk een beetje een Nicaise 
De Keyser-museum. Met de reeks kolossale 
doeken in de grote traphal die de geschiedenis 

Redu, Monument voor het Boek, beeld
houwer Henri Lambert. 

(foto Marcel De Clerck) 

Vlaanderen is altijd wel een kulturele koplo
per op Wallonië geweest, maar nu bevindt zich 
in deze laatste regio een initiatiefrijk uitgewerkt 
projekt waar we vooralsnog jaloers op mogen 
zijn: Redu, Dorp van het Boek. 

Redu ligt halfweg tussen Namen en Aarlen, 
enkele kilometers van E411-snelweg. Het is 
een vanouds klein dorp van landbouwers en 
houtakkers. Op het einde van de 60-er jaren 
stelde het ekonomisch totaal mets meer voor 
en was enkel nog goed voor wat buitenverblij
ven van stedelingen. Wel vestigde het Europe-

Zopas verwierf het museum het schilderij 
,,Margarenha in de kerk", dat in 1864 op het 
Antwerps Salon getoond werd en wellicht tot 
het repertoire van de romantische heldinnen 
mag gerekend worden. Volgens bepaalde ken
ners stelt het doek Gretchen uit het Faust-
drama van Goethe voor, die in de kerk treurt en 
bidt omwille van de dodelijke rampspoed die 
zij, vroom en onschuldig, in haar familie ver
oorzaakte. Andere kritici zijn het met deze visie 
helemaal niet eens. Feit is dat het om een 
bijzonder mooi werk gaat, illustratief voor de 
kompositie-kracht van De Keyser met een 
voorkeur voor brede kontoeren en sterke kolo-
rische akkoorden. 

se Agentschap voor Ruimtevaart er een tele-
kommunikatiedienst voor kontakten met satel
lieten. 

Op een goede dag bezochten bibliofiel en 
RTBf-joernalist Gérard Valet en Redus burge
meester Hay-on-Wye, een stadje in Wales, dat 
zich van de ondergang gered had door zich te 
ontwikkelen tot Town of Books. Tijdens het 
paasweekeinde van 1984 verzusterden de bei
de gemeenten. Er werd in Redu voor deze 
gelegenheid een groot Boekenfeest gehouden 
in leegstaande woningen, stallen, openbare 
gebouwen, enz. Schrijvers, uitgevers, boek
handelaars en kunstambachtslieden verleen
den hun medewerking. 

Het sukses was zo groot dat besloten werd 
Redu tot Village du Livre uit te roepen. Alweer 
met een oorspronkelijk voor onmogelijk gehou
den bijval... zodat het initiatief bestendigd en 
verder uitgebouwd werd. Momenteel telt het 
dorpje 23 boekhandels, 7 werkplaatsen voor 
boekbinden en het met de hand maken en 
restaureren van papier, 3 kunstgalerijen en 8 
hotels en restaurants. En wie zei weer dat 
literatuur geen ekonomische toekomst meer 
heeft? 

Jaarlijks wordt Redu nu door zowat 200.000 
boekenliefhebbers bezocht, die er voor heel 
wat terecht kunnen: nieuwe, tweedehands, 
antikwarische en zeldzame boeken, manu-
skripten, artisanaal materiaal, ruilhandel, ten
toonstellingen, enz. Sommige zaken zijn het 
hele jaar door geopend, maar allemaal op 
zater-, zon- en feestdagen en tijdens de 
schoolvakanties. Tijdens het paasweekeinde 
gaat nog altijd het grote Boekenfeest door. Wie 
over Redu alles wil weten kan terecht bij de 
Toeristische Dienst, rue de Saint-Hubert, 6914 
Redu (061/65.59.97). En met ongeduld wach
ten we op de Vlaamse gemeente die de 
voorbeelden uit Wales en Wallonië volgt. 
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TELEVISIE 

BRT 1 
17 30 De woudlopers, serie 
18 10 Carolientje en kapitein Snorrebaard, serie 
18 25 Postbus X, serie 
18 50 Jong tenuto, jong muzikaal talent 
20 00 Sterrenwacht, talentenjacht 
21 05 Spreeuwen, TV-film 
23 00 Autorennen, 24 uren van Zolder 
23 15 In de hitte van de nacht, serie 

BRT 2 
20 00 Het beste van Dranouter 1988, folk 
21 15 De Gordel 1989, reportage 

VTM 
17 00 VTM-Super 50 
18 30 She's the shentf, serie 
19 30 Benson, serie 
20 00 Indiana Jones and the temple of Doom, film 
22 20 Clue, film 

Ned. 1 
16 11 Black Beauty, sene 
19 20 Roseanne, sene 
19 45 Prettig geregeld, serie 
20 45 Murder she wrote, sene 
23 01 Europees drama, oorlogsene 

Ned. 2 
15 55 Whitbread Round the World Race, zeilen 
17 50 New wilderness, natuurserie 
18 35 Top 40, pop 
19 25 Wijnexpres, info 
20 30 Miami Vice, sene 
21 25 Dress gray, sene 

Ned. 3 
18 50 Zand in het paradijs, dok 
20 27 Final offer, dok 

BRT 1 
11 00 De zevende dag, praatkaffee 
15 30 Lisa en de reuzen, jeugdfilm 
17 00 De speelvogels, serie 
18 10 Kanonbal, jeugdfilm 
18 45 De kollega's, serie 
20 15 Op hoop van zegen, film 
21 55 The Sugar Village Jazz Gala 

BRT 2 
15 30 B.K. Jumping te Bavikshove 
17 00 Grote prijs Eddy Merckx, wielrennen 
18 30 24 uren van Zolder, autorennen 

VTM 
15 00 VTM-Kinderklub 
17 00 Tien om te zien, show 
18 00 Lou Grant, serie 
20 00 Sins, minisene 
21 30 Murphy Brown, pilootaflevering 
22 30 Portrait of a stnpper, TV-film 

Ned. 1 
16 16 Zomerkoncert uit Oslo, licht klassiek 
17 11 Metamorfosi, over duikers 
18 07 Vara's kmdermenu 
19 07 Tot elke prijs, sene 
20 29 Bergerac, sene 
21 23 De Oprah Winfrey show, praatshow 
23 00 Golden Girls, sene 
23 24 Boudewijn Buch bezoekt Malta 

Ned. 2 
119 15 Laurel & Hardy, slapstick 
"9 35 Kinderprogramma's 
'0 10 Spijker, serie 
21 10 La Storia, sene 
22 32 De macht van een paria, dok serie 

Ned. 3 
20 10 Misdaad op wielen, jeugdfilm 
21 06 Illusies, teater 

*AÖ4SEPr. 
BRT 1 
17 30 Sinja Mosa, serie 
18 10 Jacobus en Corneel, serie 
18 40 Goal! goal! goal!, reportage 
20 00 Buren, serie 
20 25 De drie wijzen, spel 
21 05 Leven zonder George, serie 
21 35 Wie schrijft die blijft, literair 
22 50 Mensen rond het Grote Oceaanbekken, dok 
sene 

BRT 2 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 lemandsland, Egypte 
21 30 Rondom de mensaarde, dok serie 

VTM 
17 30 Batman, sene 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, sene 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Wie ben ik?, spel 
20 30 Mission Impossible, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 30 Vroemtuigen, info 

Ned. 1 
16 00 Roanoak, serie 
16 55 Tekenfilms 
18 30 Ravioli, sene 
19 52 De vier vuisten de lucht in, film 
22 40 Op eigen kracht, dok filmserie 

Ned. 2 
16 15 Vogelparadijs Texel, natuurfilm 
18 05 Hollands glorie, serie 
18 55 Survival of the fittest, kwalifikatie 
19 20 De brekers, sene 
20 20 Uitreiking televisiering 89 

0INSDA6 5 SEPT. 
BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene 
18 20 Het station, kindermagazine 
18 45 Op het terras, seniorenmagazine 
20 00 Buren, sene 
20 25 Margriet, praatshow 
21 35 Hercule Poirot, sene 
22 45 Mensen rond het grote Oceaanbekken, dok 
serie 

BRT 2 

18 45 Rin, sene 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Tocht door de geest, film 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, serie 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 

19 30 Rad van fortuin 
20 00 Soundmixshow 
21 00 Lincoln, serie 
23 30 7e Int. Military Limburg, sport 

Ned. 1 
15 34 Bouwen aan een schonere toekomst, milieu 
dok 
17 45 Een dag uit het leven van..., jeugdserie 
18 09 Tekenfilms 
19 18 Ja natuurlijk, natuurmagazine 
19 52 Nancy Wake, TV-film 

Ned. 2 
16 00 An affair to remember, film 
17 55 Groen en grondig, landbouwmagazine 
18 55 Dierenmanieren, info-show 
20 40 De engel der wrake, sene 

BRT 1 
16 00 De tovenaar van Oz, serie 
16 50 De kleinste zwerver, sene 
17 15 Magica, jeugdsene 
17 30 Sinja Mosa, sene 
18 10 Johan en de Alverman, jeugdsene 
18 35 Tachtigers, dok 
19 00 De zonen van Abraham, dok serie 
20 00 Een zaak voor twee, sene 
21 00 50 prijzen van Jos Ghysen, spel 
21 45 Gezondheid, Dokter, ik ben bang 

BRT 2 

18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Sportavond 

VTM 
17 30 Batman, sene 
18 05 VTM-Super 50, pop 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Swiss Family Robinson, film 
21 40 Star, filmnieuws 
23 00 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 
15 25 De Europese nachtzwaluw, natuurdok 
15 50 Lassie, serie 
17 00 De Pelgrimsvaders, verhaal 
18 30 Op kleine rails, info 
19 45 Noord-Amerika's buitenbeentjes, dok 
20 42 Nationale Taptoe Breda 1989 

Ned. 2 
18 25 Countdown, pop 
19 25 Family Ties, serie 
20 29 Only once in a lifetime, film 
22 40 De Berghof, Hitler's verborgen machtscen
trum 

BRT 1 
17 30 Sinja Mosa, sene 
19 00 Waar is Pierre?, jeugdfilm 
20 00 Buren, sene 
20 25 Felice!, kwis 
20 55 Panorama, aktualiteiten 
22 45 Premiere, filmnieuws 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Mijn ooms nalatenschap, film 
21 45 Container, Over de figuur van Don Juan 
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EEN FILM PER DAG 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, serie 
18 05 Ci|fers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Taurus Rising, serie 
22 30 Baby boom, serie 
23 00 Hogan's heroes, serie 

Ned. 1 

16 01 Uit een duister verleden, jeugdfilm 
17 46 Vara's kindermenu 
19 20 De baas m huis, serie 
20 20 Onder de vulkaan, film 
22 08 Tommy Cooper, goochelen 

Ned. 2 

16 05 De stille kracht, serie 
17 30 C-Starrace, zeilrace 
18 20 De zwartkijkers, serie 
18 40 David de kabouter, serie 
20 29 Growing Pains, serie 
20 55 Survival of the fittest, reportage 
22 03 Terug naar Oegstgeest, film 

Ned. 3 
20 29 Oog in oog, John Polak 

BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, serie 
18 05 Mik, IMak en Mon, serie 
18 15 Speel op sport, turnen 
20 00 Buren, sene 
20 25 Op zoek naar de groene diamant, film 
22 50 Fllmspot, filminfo 
23 20 Citadel, serie 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, sene 
20 00 Mexiko, dokumentaire 
21 15 Kamerorkest Sinfonia, preklassiek 
21 40 Finale wereldbeker Atletiek 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, sene 
18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 The Bourne Identity, minisene 
21 35 Dear John, sene 
22 30 Crime Story, serie 

Ned. 1 
15 45 Olie, dok sene 
16 40 Anne van het groene huis, sene 
17 45 Kro's tekenfilmfestival 
18 25 Indonesië, dok 
20 22 Wereld muzièkkoncours 
21 55 Drie hoog achter, sene 
23 20 La Venexiana, film 

Ned. 2 

16 00 Dieren in het wild, natuurserie 
17 00 Derrick, sene 
18 02 Zoo is de dierentuin, sene 
18 39 Tros zomerparade, show 
19 03 Knight Rider, serie 
20 29 Ein Abend in Wien, koncert 
22 50 Onraad in Los Angeles, TV-film 

Ned. 3 

20 29 De verkochte bruid, opera 

Cary Orant en Deborah Kerr houden er behoorfïjk <̂ e vaart m, maar Mm« 
toch vaak problemen Irt «Art A«aSr to Remember", Dinsdag 5 ses^ember m 
Ned, 2, om 16a. « «- r 

de grenzm vm m mé&timmmip, Mi^t-

(BRT 2, o« 2i>u,) 

2 SePTSfyiBER 

NDIANA JONES AND 
THE TEMPLE OF DOOM 

Spektak«latre tfm vm SW'^ti Spteibsrg 
(1984) met Hmi$m Föf<l die Jiötöpttesmt 
tegen em Indtase $^t0 4*^ ümderm sia-
mn&cbmi doet mnltMm V̂T*«, om MM.} 

ZONDAÖ 3 SEÎ TEMBEft 

OP HOOP VAN ZEGEN 
N$<)0n9Rö$& vfiïf&mmg door öutd& Ff&-

ters (t9$6è vans fiet ijzersterke dram* vsft 
mmm H^^rmans over het tmrd^ vls-
aers!ev&fi m <te seywige g|«|d têgêfj 4^ 
f»öt«iifetemwten. Mttt een superije leer» 
Joi1§§wa«rd en een goedspelendö DöWy 
D^ Mmk. |BHT 1t 08t 28BJ5? 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 

DE VIER VUISTEN 
DE LUCHT IN 

Dolle TOcl\teTsf(lm tmti hm ém 8«d 
Spsftcef sn TererxJe Hi)i 4m m öe zm* 
amerifeaanse wiidemis M opnemen «eges 
„ W kwaad" yé;|)0r$oofti|kt in gDacfsmok-
kelaaïs en andere^btirJ®». Italiiaans-Duit* 
se procfuktie van (Stsseppe Ooifzzi {19721 
(«e<J. 1, o» 19U.5ÜJ 

DtNSDAÖ 5 SEPTEMBER 

ALTERED STATES 
Waanztrtntge SF-filift y&ti Km Btissell 

|1W> met mmm Hm m ewr arown. 
WMIiaas Hurt (ftimdebuut) SpöéK <$m Jonge 
onderzoeker die h 4& ^é4$t$, van de 
medische lakuJteit ond f̂ 2C>e!< vef «cht fiaar 

WOEMSDAG 6 SEPTEMBER 

SWISS FAMILY 
ROBINSON 

Wait 0i$Rey4?ewef king door Ker* Aitsa-
km iwm) van Itet kiasëekeövorti^renver* 
haal vmt kt«dere!i van Jotenrt Wygg, over 
eefi Zwiïsers gsezln dat emigr-$0rt ttasr de 
Njeywe Wereld. Onderweg itjdl liet sctï!p« 
br$u% efl sirandtopeenönlévvooftd eilaftd, 
f/T8g, ™* ^g»') 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 

UNDER THE VOLCANO 
lï)dfökwekkende vediiming door 4<M 

Huston fl§$4) vas het moeailke semi- l̂o-
trafeche Uoek van Mateŝ nr iowry. ien 
Brt^ tonaui l« ^exlko gaat fetsat sm do 
fles wanrteer 2i|ft vrouw hem verlöél Wm-
!\e^r zij plotseling weer komt opdagen m 
altes w$6ï goed wil ïaaken, Is Net te laat 
voor de kwtsuL, Met Albert Bnney, Jac* 
queSne Sisset eiï Anthmy Andf ev»fs, (Nfeö. 

VBUDAG 8 SEPTEMBER 

ROMANCING 
THE STONE 

Amortk. kassuksBs vm Rca)ed2$r«ecla$ 
(tf84), een pujpil van Steven Sjïiielb&rg. f?e 
film Vertoont dan ook verg^i|klngsp«ntert 

g&n, doldrieste venjskk îngen en ©en h^ 
py end. Urn Kamiem Tmnëf en Michael 
Douglas. {BBT1, om 26«.2SJ 
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UIT DE REGIO 

PARTIJBESTUURSVERKIEZINGEN 
SEPTEMBER 1989 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur op 
maandag 28 augustus j I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Het Partijbestuur van de Volksunie wenst de orga
nisatoren en verantwoordelijken van de 62ste IJzer
bedevaart van harte geluk met de jongste editie 

Het zegt zijn volle steun toe, om strikt te waken 
over de korrekte uitvoering van de derde fase van de 
staatshervorming Deze fase is voor Vlaanderen 
inderdaad ongemeen belangrijk Ze handelt immers 
over het internationaal verdragsrecht, over het recht
streeks verkozen Vlaams Parlement en met de toewij
zing van de residuaire bevoegdheid over de verdere 
groeikansen voor een konfederale beleidsdinamiek 

ZIJ IS de kroon op de ,,grote stap voorwaarts" die 
reeds tijdens de eerste en de tweede fase van de 
staatshervorming werd gezet 

Het Partijbestuur van de Volksunie herhaalt dat het 
zal staan op de maksimale en integrale uitvoering van 
de derde fase van de staatshervorming, zoals deze in 
het regeerakkoord staat uitgestippeld In dat verband 
juicht het de oproep van het IJzerbedevaartkomitee 
toe, om binnen Vlaanderen tot een kordate eensge
zindheid te komen tussen de politieke partijen en om 
deze eensgezindheid over het Vlaams eisenbundel te 
gieten in een Vlaams pakt Het Partijbestuur van de 
Volksunie reageert uiterst positief op dit initiatief, en 
vraagt dat zo snel mogelijk de vereiste stappen in die 
zin worden gezet Het is er zich, samen met het 
IJzerbedevaartkomitee, van bewust dat nauwgezet 
moet gelet op het heftige verzet van minimalisten en 
neo-unitansten Het rekent ten volle op de steun van 
alle Vlaamse verenigingen en in het bijzonder het 
IJzerbedevaartkomitee om tegen alle verzet in de 
geplande staatshervorming, die een onomkeerbare 
stap in het federaliseringsproces betekent, tot een 
goed einde te brengen 

Verder zegt het Partijbestuur van de Volksunie zijn 
steun toe om mede te bowen aan een nieuw en beter 
Vlaanderen Vlaanderen draagt voortaan inderdaad 
de volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
toekomst Na het jarenlang en overigens nog met 
beëindigd streven naar,,meer Vlaanderen" moet nu 
met man en macht geijverd voor een ,,beter Vlaande
ren" 

Over de leidraad die het IJzerbedevaartkomitee 
hiervoor uittekent alsook over het eisenbundel voor 
de derde fase van de staatshervorming wil het 
Partijbestuur van de Volksunie graag om een onder 
houd verzoeken met het IJzerbedevaartkomitee Het 
komt er immers op aan, alle Vlaamse krachten 
eensgezind en kordaat te bundelen om de droom van 
de Frontsoldaten verder konkreet gestalte te geven 
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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 

Dinsdag 29 augustus is met zeer groot medeleven 
van ,,groot en klein" mevrouw Carla Kempeneers, 
echtgenote Jef Valkeniers, ten grave gedragen Het 
bescheiden Schepdaal was werkelijk te klem om de 
velen uit heel Vlaanderen te ontvangen 

Het echtpaar Valkeniers is op dinsdag 23 augustus 
j I het slachtoffer geworden van een tragisch ongeval 
in Yalvas, Turkije Daarbij kam Carla om het leven en 
liep Jef Valkeniers verwondingen op 

Het spreekt vanzelf dat de mededeling van het 
tragische overlijden in en rond Groot-Dilbeek, en zeg 
maar in het hele Vlaamse land, voor grote opschud
ding heeft gezorgd 

Mevrouw Valkeniers was een charmante, voorko
mende, intelligente dame die kordaat en resoluut 
haar mening verkondigde, en een mening had ze' 

Haar verdienste was vooral dat zij de kunst ver
stond zeer dicht bij de gewone mensen te staan, naar 
hen te luisteren en bovendien hun taal sprak Zonder 
zich daartoe te moeten forceren 

Als bewijs halen wij een getuigenis uit de eerste 
hand aan Treffend juist was de tipering zoals ze te 
lezen stond in de mededeling van voorzitter (O 
Huybens) en sekretaris (R Braeckman) van VU-
Schepdaal aan de leden van de afdeling Beter dan 
wie ook hebben zij de afgestorvene gekend en weten 
Ie waarderen 

,,Carla, zo mochten wij haar noemen, was een 
vrouw met een ijzersterke gezondheid en een moe
derlijke liefde voor iedereen Een onthaalgrage vrouw 
met steeds een rustig, vriendelijk gemoed Een 
grootse vrouw die steeds met beide voeten op de 
grond bleef staan, een vrouw die wist wat ze wilde Zij 
was de onmisbare steun voor haar echtgenoot, de 
ruggegraat van het Vlaamse bewustzijn van haar 
gezin, maar ook het werkpaard daar waar het moest 
Voor ons was zij de First-Lady van Dilbeek 

Hoeveel gezellige momenten hebben wij bij haar 
beleefd na onze plaktochten, die steeds bij haar 
eindigden met een warme tas of een stevige pint ' 
Iedereen sprak zij steeds aan als haar gelijke Men 
was er steeds welkom en men voelde er zich onmid
dellijk thuis 

Carla is met meer Het zal nooit meer zijn zoals 
vroeger" 
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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 

Het echtpaar Valkeniers-Kempeneers had intens 
verlangd naar deze vakantie, het had een druk 
politiek jaar achter de rug Het aktieve mandaat van 
Jef als staatssekretans voor Brussel, de gemeente
raadsverkiezingen, de Euro-verkiezingen en deze 
voor de hoofdstedelijke raad hebben inderdaad 
zwaar doorgewogen op het leven van het echtpaar 
De vakantie was dus een welgekomen verpozing het 
noodlot heeft er anders over beslist 

Carla Kempeneers werd op 28 januari 1937 te St -
Niklaas geboren, ze zal in onze hennnering blijven 
als een dame ,,in de bloei van haar leven" 

Aan Jozef, de kinderen en kleinkinderen en de 
families bieden de redaktie en de lezers van ons 
weekblad gemeende Wijken van medeleven bij deze 
tragische gebeurtenis 

IN MEMORIAM 
CARLA VALKENIERS-KEMPENEERS 
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BRABANT 
SEPTEMBER 

1 BRUSSEL: Mosselfeest t g v 16-)arig bestaan 
herberg Viking, Ardumkaai 5, naast KVS Ook op 2 en 
3 september Telkens vanaf 12 uur 
2 OPWIJK :8ste Reuze barbecue in St Pauluszaal 
Voorgerectit + tioofdschotel + nagerecht voor 250 
fr Org VU-Opwijk-Mazenzele 
2 HALLE: „Solliciteren Hoe doe ik d a f " Om 
10u 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, Zw/artenbroekstraat 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 
15 LENNIK: Gezonde voeding Om 13u 30 in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Org vzw 
Brab dienstverlening 
16 HALLE: ,,Voorbehoedsmiddelen behoed zi]n 
voor een ongewenste zwangerschap" Om10u inde 
P Van Ruycheveltstraat 2 Inkom 50 fr Info 
02/532 53 14 Org Vlanjo, Vlaanderen Natuur Jon
geren 
22 LENNIK: ,,Dik in orde" Video-opname met 
gesprek om 13u 30 m Huize Zwartenbroek, Zwarten
broekstraat 12'te Lennik Org VZW Brab dienstver
lening 
23 HULDENBERG: Volksunie Papierslag 

VU- ARRONDISSEMENT LEUVEN 
OP ZOEK NAAR GROENE DALEN 

ADVERTENTIE 

Ga wéér je wil, 
Wannéér je wil. 
Dank zij je rijbewijs I 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold U-laan 194 

ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 

DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studleboeken vindt u 
bovendien in onze school. 

Het arrondissement Leuven heeft af te rekenen 
met een schrikwekkende stijging van de afvalberg 
De afvalinzameling te Leuven wordt door de gemeen
te en de interkommunale Interleuven (IL) verzekerd 
De afvalberg steeg de jongste vijf jaar van 106 000 
ton ('84) tot 137 000 ton ('88), dat is een stijging van 
35% 

De VU-werkgroep Leefmilieu van het arrondisse
ment maakte een probleemschets en stelde oplossin
gen voor om de Leuvense afvalberg binnen de 
perken te houden Hoe groen is mijn dal'' is de titel 
van de lijvige brochure van de hand van volksverte
genwoordiger Luk Vanhorenbeek en An Vandeven 
Om in deze wegwerpmaatschappij niet bedolven te 
geraken onder een gigantische afvalberg, moet een 
ernstig afvalbeleid beantwoorden aan vier krachtlij
nen, zo stellen de auteurs preventie, verbetenng van 
de afvalverwijdering, sensibilisermg en opvoeding 
van de inwoners en ondernemingshoofden, kontrole 
en sanktionering 

Dat sensibilisenng en opvoeding van de inwoners 
een belangrijk onderdeel van een degelijk afvalbeleid 
vormen bewijst het groeiend sukses van de kontai-
nerparken Het grote voordeel van selektieve afval-
verzameling zit m de recyclage Het Leuvense bollen
park bvb ontving in '881 362 ton afval Dit betekende 
voor de stad Leuven een besparing van 2 300 000 
frank (1 500 000 frank voor de niet-verwerking en 
800 000 frank als opbrengst van de recyclage Vol
gens de VU-werkgroep bewijst het relatieve sukses 
van de kontainerparken in het Leuvense dat een 
ekonomisch verantwoorde basis aanwezig is om 
stilaan naar selektieve ophaling over te stappen De 
kosten van de selektieve ophaling moeten gedragen 
worden door de baten van de recyclage Het is nodig 
om daartoe naar vaste prijzen in deze sektor te 
evolueren Momenteel zijn de opbrengsten uit de 
recyclage nog te konjunktureel gebonden en schom
melen ze dus te sterk De invoenng van drempelpnj-
zen voor recycleerbare materialen om het hergebruik 
ekonomisch aantrekkelijk en rendabel te maken moet 
op het nivo van de federale staat België plaatsvinden 

Ook op het nivo van de Vlaamse Gemeenschap 
formuleerde de VU-milieuwerkgroep van het arron
dissement Leuven enkele voorstellen 

KARWEIDIENST 
TE LENNIK 

Het Pajottenlands Centrum voor Gezms- en Bejaar
denhulp heeft naast haar gezms- en bejaardenhelp
sters, poetsvrouwen, ook nog drie karweimannen die 
klaar staan om allerlei werkjes op te knappen zoals 
verven, behangen, plafonds afwassen, zolders en 
kelders opruimen, onderhoud van de tuin, enz 

De bijdrage die u betaalt is afhankelijk van uw 
inkomen 

Hebt u een of ander werkje of wenst u meer 
inlichtingen, neem dan gerust kontakt op met onze 
dienst Karweidienst, Markt 15 te 1680 Lennik (02/ 
532 09 59) 

- het op punt stellen van een juridisch instrumenta
rium dat overeenstemt met de Europese nchtlijnen 
(ook giftig afval en afvaltransport), 

- preventie door de verplichting milieu-effektenrap-
porten (MERs) op te stellen voor nieuwe verwerkings
methodes, 

- bewustmaking van de publieke opinie door een 
volgehouden kampanje afval = grondstof, 

• strengere toepassing van milieuheffingen volgens 
het principe de vervuiler betaalt, 

- strengere reglementering van de wegwerpverpak
king en overdreven verpakking, en 

- meer middelen en personeel voor OVAM (Open
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), zodat een 
efficiëntere kontrole en sanktionenng mogelijk wordt 

De VU-werkgroep wil tenslotte op gemeentelijk 
nivo 

- de invoering van een kontainerpark in elke ge
meente 

- de uitbouw van wijkkontainerparken in de grotere 
steden en gemeenten 

- een verplichte selektieve ophaling van glas, 
papier, plastiek, blik en kroonkurken, klem chemisch 
afval, snoeihout (seizoengebonden) en grof vuil (1 
maal per maand) 

- een beperking van echt huishoudelijk afval tot een 
bepaald gewicht of volume per persoon 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE ANDERLECHT 

Tijdens de jongste algemene ledenvergadenng 
werd het nieuwe afdelingsbestuur verkozen Dit is 
voortaan als volgt samengesteld 

Voorzitter dr Jan Pirijns, ondervoorzitter José 
Coenen, sekretaris Stefaan Delannoo, penningmees
ter Magda Vandenbroeke, propaganda en organisa
tie José Coenen, jongerenwerking Stefaan Delannoo, 
dienstbetoon en vorming Leo Ebraert, vrouwenwer
king Ariette Lambrechts, leden en abonnementen 
Tom Stallaerts Overige bestuursleden AlainCharot, 
Madeleine D Hooge, Yolande Liesenborghs en Rei-
mond Ronge 

VOETRALLY 
TE BRUSSEL 

Onder het motto ,,Ken uw hoofdstad'" ncht 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) 
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ADD HASSELT 

HOUDT KANTONNALE BIJEENKOMSTEN 
Uit evaluatiegesprekken na de Europese verkiezin 

gen bleek duidelijk dat de Arrondissementele Raad 
van Hasselt zich met in zak en as wil hullen maar 
resoluut kiest om het streven positief te richten en zo 
VU terug in een goed gesternte te plaatsen 

Ondertussen heeft het arrondissement met stil 
gezeten Konkreet kreeg dit edele voornemen vorm in 
een reeks kantonnale bijeenkomsten met de afde
lingsbesturen De afdeling staat immers het dichtst 
bij leden en kiezers De afdeling is het best geplaatst 
om de boodschap van VU uit te dragen, om de 
signalen aan de basis op te vangen en door te geven 

ZO GEZEGD, ZO GEDAAN 

In de maand juli nog werden de verschillende 
afdelingsbesturen van de kantons Hasselt Beringen 
Sint-Truiden en Herk de-Stad samengebracht op ini
tiatief van senator Laurens Appeltans en Lo Guypen 
verantwoordelijke VU-sekretaraat Limburg 

Aan de hand van de verkiezingsuitslagen en het 
ledenbestand van de jongste jaren werden de plaat
selijke tendenzen onderzocht Een bundeling met 
wenken voor een goede werking diende als begelei
ding bi| het gesprek over de afdelingswerking en gaf 
mogelijke aktiepunten aan 

Een informatieve uiteenzetting over de staatsher
vorming de derde faze en het belang van VU daarbij, 
sloot de bijeenkomst af 

Het bleek een meer dan degelijk en nuttig initiatief 
Getuige daarvan de vele kritische en positieve beden
kingen, suggesties en vaststellingen, die tijdens de 
verschillende bijeenkomsten werden geformuleerd 

HET VERSLAG 
WIJ zetten er enkele op rij 

— er moet zeker meer werk gemaakt worden van 
de ledenwerving en van het kontakt met achterban en 
kiezers Huisbezoeken ledenbladen en een uitgave 
voor de ganse bevolking zijn daarvoor de meest 
aangewezen mogelijkheden, 

— in gemeenten waar geen afdeling bestaat of 
werkzaam is, moet het nodige gedaan worden om 
een werking op te starten, 

— WIJ moeten algemeen meer aandacht besteden 
aan de jongeren 

— VU moet werk maken van een duidelijk imago op 
alle niveau's Daarbij moet zij een agressievere 
politiek voeren, waarbij ze durft afstand nemen van 
de koalitie-partners, 

— VU moet haar verwezenlijkingen en standpun
ten in klare, eenvoudige taal, sloganmatig en duide
lijk voorstellen, 

— een aktief media-beleid moet gevoerd worden 
Onder andere moet VNOS in haar TV-uitzendingen 
eigentijdser inspelen op de kern van de zaak, 

— er moet een soepele wisselwerking beijverd 
worden tussen de basis en de top, en omgekeerd 

De VU was ruim vertegenwoordigd in Diksmuide. De VU-stand maakte propagan
da voor de partij maar ook voor het weekblad WIJ. De VU-parlementairen hielpen 
bij het verspreiden van pamfletten. 

EN NU 

Het IS de vaste wil van het Arrondissementeel 
Bestuur om het met te laten bij deze ene beurt 
kantonnale bijeenkomsten Wij willen de gemaakte 
voornemens en vaststellingen omzetten in daden en 
werkbare afspraken ledere afdeling nam tijdens de 
kantonnale bijeenkomsten alvast de taak mee naar 
huis om uit het bundel ,Wenken voor een goede 
werking" die aktiepunten te kiezen die volgens eigen 
inzichten het best bijdragen tot de profilering van VU 
in eigen omgeving Daarbij is het Arrondissementeel 
Bestuur en het onlangs opgerichte provinciale sekre-
tanaat paraat voor de nodige ondersteuning m raad 
en daad 

In het najaar zijn nieuwe kantonnale bijeenkomsten 
gepland waar de eerste resultaten van een half jaar 
werking worden geëvalueerd en de verdere aktie 
wordt uitgestippeld 

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij het 
VU sekretariaat Limburg, Koningin Astndlaan 26 te 
3500 Hasselt (011/24 18 91) 

LIMBURG 
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 SINT-TRUIDEN: Praat-kaffee met senator Lau
rens Appeltans en VUJO-ondervoorzitter Wilfried 
Remy over de staatshervorming Om 20u in kafee 
panderosa, Hasseltsestwg 369 Org VU-St -Trui
den 
9 MAASMECHELEN: barbecue m zaal 't Gleeg 
Inschnjven op VU-sekretariaat, P Paolalaan 85 350 
fr p p , kinderen 120 fr , op voorhand te storten op 
rek 735-3211582-94 van VU-Maasmechelen met ver
melding ,,Barbecue" 
16 NEERPELT: Tentoonstelling van verzameling 
edelstenen en mineralen van de familie Stessens 
Lanen In ,,Hagehut", Hageheidstraat, Grote Heide 
Neerpelt Ook op 17 september Telkens van 10 tot 
20u Org VU-Neerpelt 
24 SINT-TRUIDEN: Autocaruitstap naar Gent Be
zoek met VTB-gids aan het histonsche Gent, boot
tocht op de Leie, gezamenlijke warme maaltijd 700 
fr (alles inbegrepen) Inschnjven bij G Appeltans 
(011/31 14 12) tot 16 september Vertrek om 7u 30 
Org VU-Sint-Truiden 

PRAAT-KAFFEE TE 
SINT-TRUIDEN 

Op 9 september heeft in Sint-Truiden een jonge 
ren-bijeenkomst plaats Niet zomaar een onderonsje 
maar een politiek praat-kaffee met senator Laurens 
Appeltans en ondervoorzitter VUJO Wilfried Remy 

Gesprekstema de staatshervorming een stille 
revolutie Samenkomst om 20u in kafee Panderosa 
Hasseltsestwg 369 Welkom' 

WIJ - 1 SEPTEMBER 1989 36 



UIT DE REGIO 

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 fr, vol 
pension Inschrijven en info bij Cris Erauw 53 71 93 
Org VU-Wondelgem 
1 GENT: Tentoonstelling „Amioede" 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 
2 LEBBEKE: Mosselfestijn van VU-afdelingen Den-
derbelle, Lebbeke en Wieze In een feesttent op 
parkeerplaats van herberg 't Zonneken, Brussel-
sestwg 310 te Lebbeke van 17 tot 22u Ook op 3 
september van 11u 30 tot 15u 300 fr, 150 fr voor 
kinderen Ook koude schotel verkrijgbaar 
5 EVERGEM: Open-deur Hobby-klub van FVV-
Evergem Borduren, haken, kunstbreiwerk, en nog 
veel meer Info bij bestuursleden 
10 GENT-ST.-PIETERS: Jaarlijkse Barbecue Van 
12 t/m 15 uur Te Vurste, Akkerlos 3 Inkom 300 fr 
Kaarten bij S Van Ooteghem (091/22 80 75) E 
Meerschaert (091/22 17 30), R Roels (091/22 72 37) 
of op rek 068-2077640-24 VU-Gent-St -Pieters of ter 
plaatse 
10 LEDE: Barbecue aan het Donkmeer, Donklaan 
15 te Berlare Aanvang 12u30Volw 300 fr -14| 
200 fr Org VU-Lede 
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 Grembergen, minister Andre Geens en volksver
tegenwoordiger Jan Caudron 
20 GENT:Gespreksavond kindermishandeling In 
de lokalen van FOM, Coupure Links 103 om 20u 
Org Vlanajo-Gent 

VU-NINOVE STELT 
LIJST SAMEN 

Het uitgebreid bestuur van de Volksunie van Groot-
Ninove heeft de plaatsen van de uittredende manda 
tanssen op de verkiezmgslijst van 8 oktober as 
vastgelegd 

Lijsttrekker blijft Willy De Saeger. kabinetsmede
werker gemeenschapsminister Sauwens en OCMW-
raadslid 

Georgette De Kegel, gemeenteraadslid uil Outer 
zal de tweede plaats bekleden, Renaat Raes, aanne 
mer en gemeenteraadslid uit Voorde staat op de 
derde plaats 

Gemeenteraadslid Urbain Daumene, leraar — uit 
Meerbeke en voorzitter van de VU-Groot-Ninove zal 
de lijst duwen 

De volledige VU-kandidatenlijst wordt verder afge
werkt 

VU-Ninove gaat naar deze tweede ronde onder de ~ 
slogan Genoeg ,,gezeverd" Eindelijk besturen' 

Dat mag wel gezegd worden na het maandelange 
geklungel m de Denderstad 

VU-WONDELGEM EN DE SOCIAAL-
KULTURELE INFRASTRUKTUUR 

Met genoegen heeft Volksunie-Wondelgem vastge
steld dat de jongste uitgave van de Wondelgemse 
kunstenaarsroute het verdiende sukses heeft ge
kend 

Meteen was het — voor zover daar nog twijfel 
mocht over bestaan — eens te meer duidelijk dat 
Wondelgem dringend nood heeft aan een aangepas
te infrastruktuur voor sociaal-kulturele doeleinden 
Immers wat volgens het „Vademecum voor het 
Gentse verenigingsleven" in Wondelgem beschik
baar IS, nl het alomgekense oud-huis politiekommis-
saris (9m bij 4m, 30 stoelen en 6 tafels), voldoet langs 
geen kant 

VU-Wondelgem staat met zijn kntiek met alleen, 
ook de Kulturele Raad Wondelgem laat geen enkele 
gelegenheid voorbijgaan om dit gebrek aan infra 
struktuur aan de kaak te stellen De Volksunie heeft 
de verzuchtingen dienaangaande van de Kulturele 
Raad altijd onderschreven, wat o m m ons blad Open 
Deuren in WIJ tot verscheidene artikels heeft geleid 

Zo reeds bij de opening van het sportkompleks 
Neptunus, toen Lucien De Spriet betreurde dat afge
weken werd van de oorspronkelijke plannen, die o m 
voorzagen in een polyvalente zaal (cafetana bv) 

Ook zijn opvolger in de gemeenteraad, Johan 
Beke bracht deze problematiek ter sprake bij de 
toenmalige schepen voor Kuituur, Bracke Bovendien 
stond in het VU programma voor de gemeenteraads
verkiezingen van 1988 uitdrukkelijk de inplanting 
vermeld van aangepaste infrastruktuur voor deze 
sektor en wel evenwichtig verspreid over het ganse 
Gentse grondgebied 

In tegenstelling met wat de plaatselijke CVP be
weert blijkt uit inlichtingen verstrekt aan gemeente
raadslid Huguette De Bleecker, dat in de vorige 
bestuursmeerderheid geen formele afspraken be
stonden om iets konkreets te doen voor de uitbouw 
van kulturele infrastruktuur in Wondelgem Meer nog 
een van de koalitiepartners zou om financiële rede
nen tegen de noodzakelijke (ver)bouwingswerken zijn 
geweest aan de cafetaria van het zwembad 

Ter informatie voor de lokale CVP (en indien nodig 
voor de huidige bestuursmeerderheid) herinnert VU-
Wondelgem er aan dat de Kulturele Raad vooraf dient 
betrokken te worden bij het plannen en ontwerpen 
van kulturele infrastruktuur Deze bij dekreet voorzie 
ne werkwijze wil de openheid en inspraak van de 
potentiële gebruikers in het bestuur waarborgen en 
staat dus haaks op de blijkbaar door de CVP-
Wondelgem gehuldigde praktijk van afspraken onder 

DIENSTBET(X)N 
TE WONDELGEM 

Zitdagen gemeenteraadslid Huguette De Bleecker-
Ingelaere 

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 

,,politieke vnenden", dus over de hoofden heen van 
de te raadplegen geïnteresseerden 

Bovendien klinkt de uitlating nog na van de gewe 
zen CVP fraktieleider Tack, die op het politiek debat 
in Surboum stelde dat het gebrek aan kulturele 
infrastruktuur een vals probleem is Volgens de 
gewezen fraktieleider schiep de evolutie van de 
stedelijke school in de St -Sebastiaanstraat mogelijk 
heden om daar een groots kultureel centrum uit te 
bouwen Deze stelling laten we volledig voor zijn 
rekening natuurlijk, maar ze vormt een zoveelste 
kontradiktie in de houding van de CVP-mandataris-
sen 

VU-NEVELE KREEG 
NIEUW BESTUUR 
Voorzitter Hugo Verhaege 
Ondervoorzitter Carlos Van Kerrebroeck 
Sekretans Michel Roelens 
Schatbewaarder en penningmeester William Loo-
tens 
Jongerenwerking Jan Roegiers 
Centralisatie ledenwerving Koen Van Snick 
Propaganda Mare De Pauw 
Fraktieleider in de gemeenteraad llbert Vervaeke 
Bestuurslid Julien Van De Walle 

Afgevaardigden in de arrondissementsraad zijn 
Guido Schaeck en Michel Roelens 

NIEUWERKERKEN 
OP STELTEN 

Alhoewel reeds een tijdje geleiden komen wij nog 
even terug op het Guldensporenfeest te Nieuwerker 
ken (O VI) 

Voor het eerst werd daar door de plaatselijke VU-
afdeling een 11 juli herdenking op poten gezet Dit 
feest in samenwerking met afdeling Terjoden toverde 
het Kerkplein om in een waar openluchtfeest met 
meer dan 250 aanwezigen De afdeling mocht tal van 
VU mensen en hun familie begroeten Onder hen 
kamerlid Jan Caudron en de Aalsterse raadsleden 
Danny Denayer en Mieke De Schepper-Blommaert 
maar ook provincieraadslid Rita Borremans Het arr 
bestuur was vertegenwoordigd door sekretaresse 
Maria Van Caeneghem 

De Aalsterse kunstgroep Vredon verzorgde het 
prachtige vlaggenspel en dans terwijl het zangkoor 
Renaat Van DAele voor de muzikale noot zorgde 

Paul Van Grembergen algemeen VU-sekretaris, 
hiel de gelegenheidstoespraak 

Tot slot van het feest was er een daverende 
Vlaamse Leeuw gezongen door alle aanwezigen 

Een grote pluim voor Beatrijs De Cremer voorzit
ster van VU afdeling Nieuwerkerken samen met ere-
voorzitter Oscar De Bruyn en de besturen van Nieu
werkerken en Terjoden 

Voor de eerste maal te Nieuwerkerken ingericht 
maar alvast een groot sukses en beloftevol voor de 
toekomst' J D Br 
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TEXTIRAMA-MODE VAKBEL ZOEKT 

27-28-29 september 89 

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

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

Textirama-Mode beslaat 12 000 m^ expositieruimte 
en 2 000 m2 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 lingerie 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, Beatrice 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 trendinformatie is voor de detaillist een 
gewaardeerde hulp bij het aankopen van de kollek-
ties Daarom werd een ruimte binnen de beurs 
voorbehouden voor deze informatie De synthese die 
Gisèle 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 Fran?ine Pairon staat m voor de 
illustratie van de thema's 

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

Shows: 
Zomer '90 — zondag 11u 00 en 14u 30 

maandag 11 u 00 en 14u 30 
dinsdag l luOO en I4u30 

Design — zondag 12u 30 en 16u 00 
maandag 12u30 en 16u00 
dinsdag 12u30en16u00 

Publiek - zaterdag 20u 00 
zondag 20u 00 

(publi-mededeling) 

VAKBEL, de Vlaamse Akademie voor Kulturele 
Belangen, zoekt met het oog op het organiseren van 
vormingsaktiviteiten namen en adressen van de le
den van Vlaams-nationale {VU-)strekking m de kultu
rele raad en de beheer- en adviesorganen van de 
Openbare biblioteek 

Wie daarvoor in aanmerking komt neemt kontakt 
op met J -P Roosen, Vakbel, Limburgstraat 90 te 
9000 Gent (091/23 01 36) 

ZOEKERTJE 
GRAAG TERUG - Op het VU-bal te Brussel raakte 

VU-Liedekerke de afdelingsvlag kwijt Vinder wordt 
gevraagd deze terug te bezorgen langs Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

D 45-jarige paswerker-monteerder, met jarenlange 
ervanng in onderhouds- en technische diensten, 
zoekt een passende betrekking in Brussel of ten W 
van Brussel Voor ml tel staatssekretariaat Valke
niers, 513 83 00 post 311 

D VVVG zoekt voor 15 sept maatsch assist Al 
m ervaring m soc kult vormingswerk m senioren 
Vast dienstverband Woonpl omg Antwerpen Schr 
m CV m Cools, Kipdorp 21/13 2000 Antwerpen 

D 30-jarige vrouw, diploma beroepsonderwijs bu' 
reelwerken, met 9 jaar ervanng in overheidsdienst, 
zoekt een passende betrekking in Brussel of ten W 
van Brussel Voor ml tel staatssekretans Valkeniers, 
513 83 00 post 311 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
3 HOVE: Voetrally door Hove Vertrek aan het 
Kostershuisje, Kapelstraat 6 (aan de kerk) tussen 
13u en 14u 30 Inschnjvmgsgeld 150 fr per gezin 
Vele mooie prijzen te winnen Info l̂ /larc 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' 
12 KAPELLEN: FVV-Kapellen organiseert minikur 
sus makrame m lokaal ASLK, Vredestraat, om 
13u 30, ook op 19 september 
13 KAPELLEN: Voordracht over vrouwenmishan
deling, in de POB, van Putte-Kapellen, Dionysius 
straat 30 (2de verdiep) Inkom FVV-leden 50 fr , met 
leden 100 fr Info Rosine Van Humpaey (666 70 98) 
20 BERCHEM Voordracht door mevr Gey over 
,,Tekens op schilderijen" Info FVV-Berchem 

DIENSTBETOON 
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 Deze week 
in Knack Magazine 

Moord in Afrika 
Stropers en ivoorhandelaars decimeerden de olifantenpopulatie in Afrika. 
Bescherming dringt zich op, maar hoe? Een analyse van de standpunten, 

deze week in Knack. 

De aardstraalbestrijder 

Een man uit Westmalle is een legende 
geworden in boerenmilieus Waar de 
Zwarte Hand dood en verderf zaait on
der varkens en runderen brengt hij ge
nezing Een reportage, deze week in 
Knack 

Ceausescu antwoordt 
De Roemeense president Nicolae Ceau
sescu ligt onder vuur, ter wille van zijn 
schokkend beleid Hij acht zich kom
pleet onbegrepen Zo blijkt uit een in
terview deze week in Knack 

Een ongetemde poolrivier 
De Tornio stroomt dwars door Lapland, 
op de grens tussen Finland en Zweden, 
naar de Noordkaap Chris De Stoop 
volgde er, onder de middernachtzon, de 

zwaarste kanorace van Europa Een re 
portage, deze week in Knack 

Neue Slowenische Kunst 

Het Joegoslavische kunstenaarskollek-
tief Neue Slowenische Kunst maakt fu 
rore met provocerende muziek en con 
troversiele beeldende kunst De opkomst 
van een Oosteuropese ,,retro garde", 
deze week in Knack 

Barry Hulshoff 

Het bescheiden Lierse voetbalt weer in 
de eerste klasse en haalde oudgediende 
Barry Hulshoff van het roemruchte 
Ajax als coach in huis Een gesprek met 
hem, deze week in Knack 
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UIT DE REGIO 

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-Tielt 

5 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, om 
19u30 Make-up, wat, waar, hoe ' Bespreking + 
demonstratie 50 fr inkom Make-up-gerief + spie
geltje meebrengen Org Vlanajo Kortrijk 

8 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Kaarting Ook 
op 10/9 vanaf lOu Org Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden 

10 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 start voor de 
stadswandelingteGentol V A Cools Org Wandel-
klub Vlaams Huis 

13 MENEN: West Flandria Trefcentrum, leperstraat 
65 om 19u 30 Fobieën, videofilm -i- nabespreking 
Inkom gratis Org Vlanajo Menen 

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
om 19u 30 Alcohol, voordracht + spel Inkom gratis 
Org Vlanajo Kortrijk 

16 OOSTKAMP: Zesde braaivleesfestijn in het Ge
meenschapshuis te Ruddervoorde Gastspreker 
Herman Candnes Na barbecue zangmoment, lu
diek optreden en dansavond Volw 300 fr, kinderen 
80 fr Org VU-Oostkamp 

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 

18 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u voordracht 
met dia's door Christiaan De Forche over Egypte 
Org VVVG-lzegem 

BIJLEREN IN 
WESTHOEK 

Niet of onvoldoende kunnen lezen en schnjven 
betekent een zware handikap in deze ingewikkelde 
maatschappij Velen krijgen daardoor het gevoel 
nergens bij te horen en zijn bovendien zeer afhanke 
lijk van anderen 

Sinds een tiental jaren bestaan er groepen, waar er 
op met-schoolse wijze gewerkt wordt aan het bijbren
gen van lees- en schnjfvaardigheden, nodig voor het 
dagelijks leven 

Meer en meer mensen zetten de stap naar een 
dergelijke gratis kursus 

In de Westhoek zijn er intussen al lees- en schrijf 
groepen m De Panne, Veurne, Diksmuide, leper, 
Wervik, Poperinge en Heuvelland 

Meer inlichtingen bij Alfabetisering Westhoek, St 
Jansstraat 11 te 8900 leper (057/20 16 62) 

MASEREEL 
TE KEMMEL 

In Kemmel is onlangs de vennootschap ,?a ira" 
opgencht Ze wil ,, bijdragen tot de erkenning van 
de verscheidenheid en van het recht te verschillen 
binnen het naar eenheid groeiende Europa" Binnen 
de vennootschap is een kulturele werkgroep opge
ncht onder de noemer, Q" De C-Cedille werd geko 
zen als logo voor de aanpak het grensoverschrij
dend teken van mensen die er zich van bewust zijn 
dat elke kuituur (C) ook de onze, met haakjes en 
weerhaakjes aan en met anderen verbonden is 

In het streekhuis Malegijs te Kemmel loopt tot 30 
september de tentoonstelling Frans Masereel die 100 
jaar geleden geboren werd De werken zijn elke dag 
— op de woensdag na — te bekijken van 14 tot 17u 
De tentoonstelling is een voorbode van een jaarlange 
Masereelcyklus die op komst is 

9, als grensoverschrijdend simbool 

42e FRANS-VLAAMSE 
KULTUURDAG 
IN BELLE 

De 42e Frans Vlaamse Kulluurdag heeft plaats op 
zondag 10 september Traditioneel wordt die door het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen georganiseerd in 
Waregem maar voor de derde maal wordt hij nu als 
alternatief op touw gezet in Belle (Bailleul) met de 
medewerking van het Frans-Vlaamse Komitee voor 
het Nededands Onderwijs en van het gemeentebe
stuur van Belle 

De ochtendbijeenkomsten hebben plaats in het 
College Maxime Deyts (rue Jean Moulin) Om 9 uur 
wordt een tentoonstelling geopend over Toerisme in 
West Vlaanderen Om 10 uur beginnen de sektie 
bijeenkomsten Belangstellenden kunnen kiezen tus 
sen de sekties Toerisme Geschiedenis, Familiekun-
de Onderwijs Ekonomie Jeugd 

's Middags om 14 uur begint de plenumbijeen 
komst in de Salie des Fêtes (Feestzaal Rue de Lille) 
Het programma vermeldt een inleiding door de Frans-
Vlaming Frederik Plancke een verslag over de sek-
tiebijeenkomsten door Enk Duvoskeldt uit Duinkerke 
een referaat van C Van Woerkum uit Vlakenswaard 
over Marguerite Yourcenar een toespraak door 
Frank Allacker uit Bieren (Fr -VI) de uitreiking van de 
Vital Celenprijs met verslag door Luc Verbeke de 
prijsuitreiking n a v de 24e Nederlandse Taalprijs-
vraag met verslag door Dirk Verbeke slotwoorden 
door Cyriel Moeyaert en burgemeester J Delobel 
Muzikale omlijsting door Klerktje Joel en Jozef 
Zasada 

Toegang vrij en kosteloos 
Info KFV, Vanderhaeghenstraat 46 te 8790 Ware

gem (056/60 26 49) 

„GEDENKSCHRIFTEN" 
VAN VERSCHAEVE 

In oktober 1989 verschijnen de volledige oorlogs-
gedenkschriften 1940-1945 van Cyriel Verschaeve 
Onder de titel „Gedenkschriften" vormt dit werk een 
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 Remain 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 manuscnpt 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 ,,Gedenkschnften" Prijs vanaf 1 okto
ber 1500 fr 

ZOEKERTJE 
D Nederlandssprekende Marokkaan, met 
werkvergunning A, gehuwd met perfekt Neder
landssprekende Marokkaanse, zoekt een be
trekking in het Brusselse Alle werk wordt 
aanvaard Voor ml staatssekretanaat Valke
niers, 513.83 00, post 311. 
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IMAGO 
Zouden er veel kiezers bezwaar tegen heb

ben wanneer het woord .nationalistisch" uit 
het taalgebruik van de VU wordt geweerd'' 

Volgens mij is dat woord negatief beladen 
Dat wordt enorm versterkt door de opkomst 
van het Blok, een nationalistische partij die 
zich zonder blozen in het ,kamp" schaart van 
Le Pen 

Kunnen wij van gewone burgers die een 
afkeer hebben van dat soort politiek verwach
ten dat ZIJ het „volksnationalisme" van de VU 
zonder meer zouden vertrouwen' 

Zou „federalistisch" dan met beter overko
men'' 

Mare Vermylen, Haacht 

GOEIE MORGEN 
EUROPA? 

Er zijn helaas nog veel naïeve mensen die 
geloven dat het met „1992", de openstelling 
van de grenzen van de landen die lid zijn van 
de Europese Gemeenschap zal verbeteren 

Deze mensen zien hiervan alleen de zoge
naamde voordelen 

IVIaar ze houden echter weinig of geen 
rekening met de daaraan verbonden nadelen 
En laten wij ook met uit het oog verliezen, dat 
het weer eens de kleine landjes (waaronder 
ook België) — indien ze het met reeds zijn —, 
die zullen moeten dienstdoen als stalknechtje 
van de grote en machtige landen 

Achteraf zullen die kleine landjes als belo
ning voor bewezen diensten bevorderd worden 
tot Europese spoel- en vuilnisbak 

Henri Colson, Mesen 

DE TOESTAND (1) 
Het VU-partijprogramma is ongetwijfeld aan

trekkelijk genoeg om een groot gedeelte van 
de Vlamingen aan te spreken Verkiezingsuit
slagen in Boechout, Kruibeke, Bilzen en Bree 
bewijzen dit in voldoende mate Toch loopt het 
op heel wat plaatsen mank 

Waarom'' Vele VU-vergadermgen zijn ver
worden tot een louter administratieve opsom
ming van losse feitjes Er zit nog weinig 
dmamiek in Dit is met bepaald een ingesteld
heid om nog nieuwe leden en jongeren aan te 
trekken 

De VU is geregeld de gijzelaar van haar 
eigen mtellektualisme Men tooit zich dikwijls 
in een ,,salonfahigkeit", de verpakking van de 
standpunten vindt men dikwijls belangrijker 

dan de inhoud ervan Soms heb ik het vermoe
den dat men de gewone idealistische militant 
negeert voor een schouderklopje van de 
Vlaamse elite De VU vergeet hierbij dat het 
overgrote deel van de Vlamingen geen hoog
geschoolden zijn die dagelijks verschillende 
kranten, tijdschriften en boeken doornemen 
Zi] moeten het stellen met wat ze via de media 
krijgen voorgeschoteld Hierbij wensen ze dui
delijkheid Ja of nee, voor of tegen Dikwijls 
durft de VU dan geen standpunt in te nemen 
wegens de heterogeniteit van haar achterban 
Kleinere partijen met een duidelijker profiel 
gaan dan met de pluimen lopen 

De VU heeft geen nood aan een nieuwe 
politieke identiteit We hebben alles m huis 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- 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, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

We hebben wel nood aan een duidelijkere 
politieke profilering De verkiezingsresultaten 
liegen er met om Waar er een scherpe VU-
profilering is gaan de zaken goed, het tegen
overgestelde kan je zelf invullen 

Luc Van den Weygaert, Antwerpen 

DE TOESTAND (2) 
De Volksunie maakt een moeilijke tijd door 

De Euro-verkiezingen waren een tegenvaller 
Doch er komen nog verkiezingen 

De partij is destijds ook de Egmontperiode te 
boven gekomen 

Het partijbestuur moet het hoofd koel hou
den, en het kind met met het badwater weg
gooien De derde en beslissende faze van de 
Staatshervorming moet er komen 

Onze tegenstanders, de echte ,,Belgen", 
zouden nogal tnomferen moest deze regering 

haar werk met afmaken Er zijn enkele toege
vingen gedaan, maar wat zwaarst is moet het 
zwaarst wegen 

En wat Hugo Schiltz betreft, wie hem van 
nabij kent weet dat we in hem een politikus 
hebbben die de andere partijen ons benijden 

Jan Lambrechts, Rumst 

DE TOESTAND (3) 
Vlaanderen staat voor een nieuw begin Wat 

m de twee vorige fazen met bereikt werd, moet 
m de derde faze veroverd worden SP en CVP 
regeren echter al tientjallen jaren anti-Vlaams 
en dus anti-VU Ze blijven steeds opnieuw 
handjes schudden met hun Waalse partijgeno
ten Bijgevolg moet elke realistische Vlaming 
beseffen en aanvaarden dat het voor de Volks
unie duivels moeilijk is om tegen zo'n defensief 
blok zomaar resoluut m de aanval te gaan, 
zonder slag of stoot het uiteindelijke doel te 
bereiken en tegen 100 % voor Vlaanderen te 
scoren 

In plaats van lafhartig af te haken, nu de bal 
eventjes moeilijker rolt, moeten we nu juist 
massaal voor de VU blijven supporteren Want 
slechts een partij kan de Vlaamse winmng-goal 
tegen de Waalse netten trappen, zij is trou
wens al altijd topschutter m de Vlaamse strijd 
geweest de Volksunie 

Hans Vanden Bussche, Ruddervoorde 

DE TOESTAND (4) 
Na twee eeuwen van sociale en politieke 

strijd lijken de voornaamste objektieven van de 
VI Beweging verwezenlijkt Het Nederlands 
bekleedt in Vlaanderen weer de plaats die het 
toekomt Na jaren van achterstand kent Vlaan
deren onmiskenbaar ekonomische welvaart 
De recente staatsomvorming maakt het moge
lijk dat we op politiek vlak op eigen benen 
staan Brussel, een stad die voor ons verloren 
leek, kan met meer zonder ons worden be
stuurd Ondanks de vaak aangehaalde tekort
komingen, mag de Volksunie een pluim op 
haar hoed steken, want zij gaf in belangrijke 
mate de impuls tot de toereikte resultaten 
Hiermee komt echter ook de verdere bestaans
reden van deze partij der diskussie 

Dagelijks blijkt Vlaanderen, op het vlak van 
de bestuurlijke efficiëntie en de demokratische 
besluitvorming een ontwikkelingsland in West-
Europa te zijn Verzuiling en politisering zijn 
uiteraard met vreemd aan deze situatie Een 
partij die hieraan radikaal een einde wil stellen 
heeft ongetwijfeld nog een grote taak te vervul
len Wil en kan de VU deze parlij zijn'' 

Mark Andries, O.L.V.-Waver 
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DE TOESTAND (5) 
De Volksunie kent net als alle politieke 

partijen een kultus der „Groten". Zelden heb
ben de partijorganen het over de veldwerkers, 
zeg maar de „kleinen" in de VU (lees b.v. de 
overigens uitstekende WIJ-bijdrage over de 
Chiro... waarin uitsluitend de „Groten" aan 
bod komen). Beseffen deze „Groten" echter 
voldoende welke grote inspanningen, met wis
selend resultaat, de veldwerkers moeten leve
ren om mensen voor de Volksunie te winnen... 
en dus de parlementaire zetel van de ,,Gro
ten" te veroveren? Hebben deze veldwerkers 
dan niet het volste recht om al dan met grijze 
eminenties ter orde te roepen, wanneer door 
hun uitlatingen schade berokkend wordt aan 
het Vlaams-nationalisme, aan Vlaanderen? 

Daarmee is ook de vraag gesteld: wat nu ? Ik 
plei! voor een waardige verzoening, wanneer 
goede wil ervaren wordt. Ik kan Maurits Cop-
pieters b.v. waarderen, waar hij — terecht — 
bezorgd is om de toekomst van onze partij. 
Maar nu vluchten zou onvergeeflijk zijn: wij 
moeten via een serieuze derde faze van de 
staatshervorming nog meer macht voor Vlaan
deren afdwingen. De partij moet daarbij onge
meen gevaarlijke klippen omzeilen, en dus 
dient innerlijke verdeeldheid meer dan ooit 
geschuwd als de pest. Meer macht voor Vlaan-

ADVERTENTIE 

deren betekent dat op termijn vele bezwaren 
van de huidige staatshervorming zullen kun
nen opgeruimd worden. 

Walter Caethoven, Nijlen 

DE TOESTAND (6) 
Nu de Vlamingen na jaren van vele pijnvolle 

inspanningen, op de drempel van een Vlaam
se staat in wording staan, dreigt het idealisme 
ten onder te gaan aan innerlijke verdeeldheid. 
De innerlijke verdeeldheid die de Vlamingen 
meermaals genekt heeft, dreigt nu voorgoed 
waar te worden. Met alle gevolgen vandien. 

Als de VU-mensen niet eindelijk gaan besef
fen, voor alles het grote doel na te streven en 
bijkomstigheden te negeren zolang zal er nooit 
een Vlaamse staat tot stand komen. Laten de 
VU-mensen goed beseffen dat hun tegenstre
vers op de loer liggen, om hen definitief te 
vernietigen. Zij zien de VU-verdeeldheid als 
een hoog-feest tegemoet. De VU geeft nu het 
belgicisme nieuwe kracht om vernietigend toe 
te slaan. Als de VU nu door eigen schuld geen 
Vlaamse staat kan doordrukken, dan noem ik 
de vele jaren van moeizaam streven verloren 
jaren. 

L. Voet, Berchem 

IJZERBEDEVAART 
Voor mij was er iets volledig nieuw in de 

redevoering van de nieuwe IJzerbedevaart-
voorzitter. Hij waarschuwde de Vlaamse Be
wegers voor abstrakte begrippen bij het rond
dragen van hun idealen. 

Veel te weinig van deze vlaamsgezinden 
hebben huisbezoeken afgelegd en geluisterd 
wat ons Vlaamse volk allemaal vertelt, wil en 
kan. 

Zo lees ik vandaag in een krant wat de 
jongeren o.a. denken over onze kansen in 
Brussel. Geen enkele heeft er vermoedelijk 
gewoond, want anders wist hij dat het een heel 
groot geluk is dat we nog juist op tijd onze 
eigen ministers hebben in de hoofdstad. Want 
1970 en 1980 waren voor ons in Brussel 
rampen. Zonder de VU werd eerst in 1970 alle 
medezeggenschap afgestaan aan de Walen. 
Zonder de VU werd in 1980 een Brussels 
gewest beloofd. In 1989, de VU was er bij, 
maar verzwakt door de schuld van de abstrak
te leuzeroeper, is het Vlaamse medebestuur in 
Brussel een zekerheid. 

De heer L. Vandenberghe heeft met strenge 
vinger gewezen naar Gaston Geens en zijn 
regering, want hij doet voor Brussel zijn Vlaam
se plicht niet; hij doet het evenmin voor Voe
ren, voor Overijse. Roere Smit, Oostende 

OOKDITISEBES 1̂ 1 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 L^nger-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van harte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 EBES 



LEPEL & VORK 

» Restaurant « 
Specialiteiten: 

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

OOSTENDE 

BRUSSEL -

Restaurant TUL 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Ca.f/ :s^ Jfa^f 

kloo^sinuO. } 3Ó90 ^ee 

onjiftasil 

jiM^rWt 
DÏL 

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 

liet ^alittö^utó 
Sedert 1910 

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

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

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

Hboerenhof 
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 
Overeinde 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 

y^tttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm 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 
Fiine Franse keuken a la carte en 8 menu s 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 Tcl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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- 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 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
^ ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

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. 

C^ 
•<^s>~ 

Al 
verandas genknv. 
MMmm/^mmmmMtiiiiittttttitttiittt/ii 

Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

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 
Leopoldstraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

inmMtiMrii 
ZO'VBBL M T E M 

a«Mt«rkU«ra ia lMr 

•Tf ENHOUWCNtVtST U 
ANTWCNKN T.~<31.HJ« 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Herman Walraevens 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

! BON: 
1 Ja Ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin 
1 gen 

1 Naam 

1 Adres 

1 Gemeente Tel 

1 Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

1 Info n veranda/pergola AZ Prive 
j n veranda/pergola Horeca 
1 

1 



p Enkel de beste kan de grootste zijn.^ 

ZUIVER SCHEERWOL 

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

DaLtliiks open \ j n M [in I S u Vri|dai.J\ond hcLsl (.n 
kiHipd\nnd nii-t Trcndnnxj(.^hov^ \an di. \ o u n t Fashinn 
Cluh ..pin lol : i u i. i in ^ S K f e i . 
/ o n LH k i M d d . t n _Lslokn VTBOVAB . 

'!• het modehart 
^ ^ van België 

A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 

^i tó-T" 
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