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HaMÜIMKmHÏ 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

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 
'B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
y V 

^OEVRIESE^ 
TjXivr-jiiï''^ 

k 
l^ 

baron ruultelaan 78 
V 8320 brufgc 4 A 
l ^ b a a n brugge - 0(M(kainp^| 
1 ^ 050/3574 04 ^ H 

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 
Vijfhuizen 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 — .... 



HET KOEVOETWERK 
GAAT DOOR 

L
EZERS van dit weekblad verbazen er zich over dat WIJ 
zich, in het vooruitzicht van de VU-bestuursverkiezingen 
van zaterdag aanstaande, zo koel en op de vlakte heeft 
gehouden Zij begrijpen met waarom ons weekblad de 
kandidaten met tegenover mekaar heeft gezet, ze met 
met elkaar heeft gekonfronteerd, hen geen podium heeft 
getimmerd waarop zij hun zienswijze op de toekomst van 
de Volksunie aan mekaar hebben kunnen toetsen 

Dit weekblad heeft dat met gedaan, het heeft geoor
deeld dat de voorbereiding tot deze belangrijke verkiezin
gen in alle sereniteit zouden verlopen Niet dat de 

mensen van dit weekblad geen persoonlijke voorkeuren zouden 
hebben maar deze zijn van geen tel Belangrijker is de wijze waarop 
het ideeengoed van onze beweging naar de kaders, de militanten 
en de bevolking wordt gebracht 

Aan de levensboom van de Volksunie werd in de loop van de 
voorbije weken zwaar geschud Veel van dit gekrakeel is het gevolg 
van de keuze die de partij heeft gemaakt om vanuit de centrale 
regering de staatshervorming te forceren Zo'n optie houdt gevaren 
in Iedereen wil wel dat ons zelfstandigheidsstreven wettelijk 
gestalte krijgt maar met iedereen is bereid 
daarvoor een prijs te betalen 

Dit oud zeer waarbij droom en daad, 
afwachten of participeren, nauwelijks te 
verzoenen zijn leidt steevast tot diskussie 
Is iedereen het zowat eens over het doel 
dan zorgt de werkwijze voor konfliktstof Op 
zichzelf IS dat geen drama maar het debat 
heeft slechts zin wanneer het tot een posi
tieve uitweg leidt 

Velen van ons beseffen met voldoende 
hoe het dit land de jongste maanden ver
gaan IS De jarenlange gekoesterde droom 
van de Vlaamse zelfstandigheid lijkt te mooi 
om waar te zijn En toch is het zo 

Personen en/of instellingen die ooit onze 
simbolen als staatsgevaarlijk hebben bestreden begroeten deze 
thans met de nodige eerbied Onze ideeën zijn gemeengoed 
geworden 

Een ideaal, dat is niets anders dan de waarheid op een afstand 
Dit ideaal ligt nu binnen handbereik Beseffen wij dit wel'? 

Mensen leven van verlangens Als ons zelfstandigheidsverlangen 
in grote lijnen vervuld is betekent dit met dat de klus geklaard is 
maar moet een volgende stap voorbereid en genomen worden Ons 
Ideaal verder uitbouwen, het koesteren, het blijvend maken, het een 
menselijk gelaat geven, het een beeld in Europa en in de wereld 
verzekeren Is dit thans met de opdracht van de Volksunie'' Daarbij 
mogen de Vlaams-nationalisten met afwezig zijn' Visies zijn er 
genoeg, van elke kleur en komaf maar onze visie, gesproten uit de 

ziel van ons volk, moet de beste zijn Dat ietsje meer waarvoor onze 
militanten het doen 

De Volksunie heeft dit land een federale staatshervorming 
opgedrongen Deze verdienste heeft zij, maar dit maakt van haar 
ook de kwetsbaarste partner Als politieke speerpunt van de 
Vlaamse beweging heeft zij het koevoetwerk gedaan Lijkt het er nu 
op dat haar de afwerking met wordt gegund"? Het zal aan haar zijn 
om de bevolking te overtuigen dat de hervorming die dit koninkrijk 
grondig heeft hertekend een toekomst heeft, een betere toekomst' 
Ze wordt daarbij met geholpen door de meeregerende partijen voor 
wie de staatshervorming blijkbaar geen prioriteit is Hoe moet 
anders de verwaarlozing van een ernstige voorlichting van de 
bevolking uitgelegd worden' 

Als de Volksunie de bevolking met kan laten zien en voelen dat 
onze gemeenschap beter wordt van deze hervorming dan dreigt zij 
te falen m haar opdracht Dit is een moeilijke maar belangrijke en 
noodzakelijke opdracht 

Deze taak dient gelijk te lopen met verdere stappen naar nog 
meer autonomie, dat is met onmogelijk Jaren terug waren zoveel 
Belgische dossiers onbespreekbaar, de realiteit heeft uitgewezen 

dat zoiets wel kan Morgen komen naast de 
derde faze dossiers als de sociale zeker
heid, de NMBS en wellicht ook landbouw op 
het tapijt Om van de strijd tegen de ver
smachtende verzuiling met te spreken Er is 
dus echt groot werk aan de winkel 

Op de vernieuwde partijleiding rust de 
taak om deze politieke knelpunten aan te 
kaarten en te verwezenlijken, maar deze 
bestuursverkiezing is nog veel meer Naast 
een voorzitter en een algemeen sekretaris 
worden twee ondervoorzitters en acht partij
bestuursleden verkozen Deze groep heeft 
de taak de verhouding met de kaders, de 
militanten en de kiezers te aktiveren en 
waar nodig te herstellen Een belangrijke 

opdracht die veel inzet en overtuigingskracht zal vergen 
Dit weekblad heeft zich inderdaad in de nakende bestuursverkie-

zingen met gemengd omdat het de stemgerechtigden op generlei 
wijze heeft willen beïnvloeden Vlaams-nationalisten zijn dwarse 
lieden in de beste betekenis van het woord Zij laten zich mets 
voorschrijven Een generatielange strijd heeft hen daarin gestijfd en 
een gezonde dosis achterdocht meegegeven Zij vinden terecht dat 
niemand — ook dit weekblad met — voor hen een keuze moet 
maken En keuze is er' Zij zullen hun stem uitbrengen in het besef 
dat ook in de toekomst een koevoet-Volksunie nodig is om de 
idealen van de Vlaamse beweging, die waarheid op een afstand, zo 
dicht mogelijk te brengen 

Maurits Van Liedekerke 
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gen. 

Politieke kuituur is geen loos 
woord voor de VU. Ook in de 
regering slaagt de VU erin op 
dat vlak vernieuwing te bren-

9
Steeds meer Vlaamse stem
men eisen de federalisering 
van de sociale zekerheid. Vol
gens de Vereniging Vlaamse 

Ziekenfondsen en het Vlaams Ge-
neesherenverbond stromen in de 
sektor van de ziekteverzekering en 
de gezondheidszorg miljarden naar 
Wallonië. 

11 
13 
Europa. 

De regionalisten hebben in 
het Europarlement nu hun 
eigen fraktie. 

Willy Kuijpers antwoordt op 
de Vrije Tribune van Albert 
Coppé over het volksnatio-
nalistisch programma voor 

^ M Minister Geens van Ont-
I / l wikkelingssamenwerking 
I " ^ bezocht in Katana een ge-

zondheidsprojekt van de 
KU-Leuven. Deel twee van het ver
slag van Geens' Zaïrereis. 

^ ƒ% Over de Islam bestaan er 
T M ^ tal van vragen. De voor-

I ^J naamste vraag is wel of de 
Islam een bedreiging of 

een verrijking voor het Westen is. 

19 
Kind in de Kijker is een 
initiatief van een aantal or
ganisaties die zich met kin
deren van O tot 6 jaar be

zighouden. Of KIK zo onschuldig is 
als het zich voordoet, moet afge
wacht worden. 

f^ ƒ ^ Zondag 1 oktober viert de 
.X I 1 Nederlandstalige Vereni-

J H ^ / QinQ voor Weduwen en 
Weduwnaars haar tiende 

verjaardag. 

f\ M ^^ Vlaamse Culturele Koe-
M / l pel neemt een nieuwe 

^ ^ " Y start. Een eigen tijdschrift 
„Kanaal 8" verschijnt kor

telings voor het eerst. 

r——t' - \- , 

g^ f^ Hugo Coveliers heeft een 
^ \Ê boek geschreven, Sécuri-

^ ^ ^ ^ tas Belgica genaamd. Co
veliers gaf zijn werk ook 

een ondertitel mee: ,,De rijkswacht is 
overbodig..." 

30 
Zonder het zelf te beseffen 
verandert de wielersport 
naar vorm en inhoud. 

Omslagfoto: Ronald Szommer. 
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DOORDEWEEKS 

DIESELAKSIJNS 
Gemeenschapsminister voor Openbare 

Werken en Verkeer Johan Sauwens heeft de 
nationale minister voor Financien Philippe 
Maystadt gevraagd om de aksijnzen op diesel 
volledig kwijt te schelden voor het stads- en 
streekvervoer. 

Een volledige vrijstelling van aksijns op 
diesel zou voor het Vlaamse stads- en streek
vervoer in '90 een minderuitgave van 325 
miljoen voor gevolg hebben Volgens Sauwens 
zou dit een verdere aftakeling van het vervoer
aanbod kunnen vermijden 

Een verhoging van de aksijnzen op diesel 
van 5,25 frank naar 7,05 frank zou de Vlaamse 
regering dit jaar echter 63 miljoen ekstra 
kosten, en volgend jaar zelfs 94 miljoen Indien 
de nationale regering de verhoging van de 
dieselaksijns met kwijtscheldt voor het stads
en streekvervoer, moeten die bijkomende las
ten gekompenseerd worden door een verdere 
afbouw van de dienstverlening aan de reizi
gers 

De Vlaamse minister verwijst bij zijn vraag 
naar een voorgaande in '69 kende een ko
ninklijk besluit de maatschappijen voor inter-
kommunaal vervoer een vrijstelling van 1 frank 
per liter toe, met een beperking tot 180 000 
hektoliter Hierdoor daalde de aksijns met 
46,5% van 2,15 tot 1,15 fr Twintig jaar later 
bedraagt die korting nog maar 14,2% 

Sauwens wil het openbaar vervoer ook pro
perder Met de opbrengst van de middelen die 
vrijkomen door een volledige vrijstelling van 
aksijnzen op diesel wil de VU-minister alle 
stadsbussen uitrusten met roetfilters In kom-
binatie met de nieuwe generatie dieselmoto
ren, doet een roetfilter het roetgehalte van de 
uitlaatgassen over het algemeen dalen met 
80% De koolwaterstoffen verminderen met 
60%, en de koolmonoxyde met 80% Aalst, 
Leuven en Gent knjgen de primeur 

DELIZEE MEET... 
Binnen de nationale regering is een fikse rel 

ontstaan tussen staatssekretaris Delizee (PS) 
voor Gehandikaptenbeleid en saatssekretans 
Demeester (CVP) van Financien Wivina De-
meester, de voormalige staatssekretaris voor 
Gehandikaptenbeleid toonde zich hoogst ver
wonderd over de vraag van Delizée om de 
inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming voor mensen met 
een handikap vrij te stellen van belasting Dat 
IS met eens nodig, zegt Demeester, aangezien 
het inkomen van gehandikapte mensen met 
belast wordt De CVP-politika betreurt ook dat 
sommige verbintenissen uit het verleden be
treffende de kollektieve woonvormen met uit
gevoerd worden 

Maar Delizée getuigt met alleen van duidelij
ke onkunde betreffende zijn eigen departe
ment, hij hing zich ook een getuigschrift van 
onbekwaamheid om de hals door Vlamingen 

Swapo-leider Sam Nujoma is na dertig jaar ballingschap terug in Namibië. Eind 
vorig jaar werd een overeenkomst bereikt om onder toezicht van de Verenigde 
Naties verkiezingen te organiseren voor een grondwetgevende vergadering. 
Algemeen wordt verwacht dat de Swapo deze verkiezingen zal winnen, (toto afp) 

en franstaligen met twee maten en twee ge
wichten te behandelen. Het is immers geble
ken dat de beslissing van Delizée om wegens 
geldgebrek toekenningen aan mensen met 
een handikap met meer uit te betalen alleen de 
Vlaamse mindervaliden treft 

...METTWEE MATEN 
De aanvragen van Waalse invaliden onder

vinden geen hinder terwijl de Vlaamse dos
siers voor vele maanden geblokkeerd blijven 
Er zou voor de Vlaamse aanvragen te weinig 
personeel zijn (administratief personeel en 
artsen om de dossiers op te volgen) en hier
door duurt het gemiddeld 18 maanden voor 
een Vlaamse aanvraag door de molen ge
draaid IS (voor een franstalige aanvraag is de 
klus op 6 maanden geklaard) En wanneer de 
Vlaamse aanvragen dan eindelijk de martel
gang van de administratie overleefd hebben, 
mogen ze ingevolge de recente beslissing van 
Delizée met uitgevoerd worden Het moge 
duidelijk zijn dat een diepgaand onderzoek 
naar de praktijken van de nationale staatsse
kretaris Delizee noodzakelijk is Indien ze sis-
tematisch voorkomen, is er maar een oplos
sing dan moet Delizee de laan uit 

BATMAN EUROPEES 
De weigenng van de Belgische filmkeunngs-

kommissie om de film Batman toe te laten voor 
kinderen krijgt een Europees staartje In het 
kader van de verwezenlijking van de interne 
markt zal de Europese kommissie immers 
gelijke konkurrentievoorwaarden voor de film-

distributiesektor in de gehele EG moeten in
stellen Nu bestaan er in de EG-landen ver
schillende regelingen inzake de keunng van 
films die toegelaten worden voor bioskoopver
toning voor kinderen Dit leidt ertoe dat een
zelfde film in sommige lidstaten wel en in 
andere met aan een bepaald jeugdpubliek 
vertoond maq worden 

Als lid van de kommissie voor Kuituur en 
Jeugd van het Europarlement heeft VU-Euro-
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke een 
ontwerpresolutie ingediend waarbij hij de Eu
ropese kommissie vraagt om bij de instelling 
van een gemeenschappelijke filmmarkt naast 
de kategoneen "kinderen toegelaten" en "kin
deren met toegelaten" te voorzien m een 
tussenkategorie, bvb van 12 tot 16 jaar 

BELGIQUE-PORTUGAL 
In een open brief aan Michel Dhooge, voor

zitter van de Belgische Voetbalbond, protes
teerde VU-voorzitter Jaak Gabriels tegen de 
voorrang die via de aankondigingsborden en 
de omroeper gegeven werd aan het Frans ,,lk 
was met de enige die me daar mateloos aan 
geërgerd heeft", schrijft Gabriels „Zoals U 
weet leven m dit land meer dan 60% neder-
landstaligen en minder dan 40% franstaligen 
In de voetbalbond is de verhouding nog duide
lijker Bijna de hele nationale ploeg bestaat uit 
Vlamingen, en van de supporters is ongetwij
feld ook 3/4 Vlaming Dan mag men verwach
ten dat wat het zwaarst is, ook het zwaarst 
doorweegt eerst het Nederlands, dan het 
Frans", aldus Gabriels 
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In Tilff hielden drie gangsters een bankiersgezin gegijzeld. Het Luikse dorpje was 
het toneel van een slopende uitputtingsslag tussen de gangsters, onder wie de 
zeer gevaarlijke Fransman Philippe Delaire, en de ordediensten, (foto Herremans) 

LEVE DE VERZUILING 
De voorzitter van de Vlaamse eksekutieve 

Gaston Geens (CVP) staat al langer bekend 
als pleitbezorger van een verzuild samenle
vingsmodel waarin vooral de CVP-filialen aan 
hun trekken komen Geens logenstrafte in een 
toespraak de stelling dat het afschaffen van 
verzuilde organisaties besparingen zou ople
veren Volgens Geens is verzuiling geen sino-
niem van verspilling, wel integendeel De 
Vlaamse premier noemt de verspillingsteorie 
zelfs een uitvinding van de liberalen, ,.die het 
pluralisme in de welzijnssektor willen afschaf
fen" Want de liberalen pleiten alleen voor de 
overheid en tegen de vrije keuze in die domei
nen waarin zij zelf nooit een valabel alternatief 
hebben genomen, aldus Geens 

Ook de socialisten krijgen een veeg uit de 
pan ZIJ zijn immers op de kar gesprongen, 
„omdat hun organisaties in Vlaanderen veel 
zwakker zijn" De Vlaamse eerste minister 
haalt echter ook argumenten aan die volgens 
hem voor de verzuiling pleiten sneller inspe
len op nieuwe noden (maar dankzij de verzui
ling telde Vlaanderen met zo lang geleden 
evenveel normaalscholen als Frankrijk), een 
grotere keuzevrijheid voor de burger (die in 
Vlaanderen dan uitdraait op een keuze tussen 
het gemeenschaps- en het katoliek initiatief), 
een afremmen van de burokratisering (maar 
de verzuiling in de gezondheidszorg alleen 
kost jaarlijks zo'n 65 miljard), en een beter 
aanwenden van de beschikbare middelen 
(maar de Vlaamse regering geeft ongeveer de 
helft van haar begroting van 340 miljard aan 
allerlei toelagen uit) Als er in Vlaanderen een 
leerstoel demagogie opgericht zou worden, 
komt die zonder twijfel aan Geens toe Tenmin
ste, als het aan een katolieke universiteit is 

JAN LOONES: 
KLEUTERS 
INSCHRIJVEN 

VU-volksvertegenwoordiger Jan Loones 
heeft een parlementaire vraag gesteld aan 
Onderwijsminister Coens in verband met het 
normenstelsel voor het kleuteronderwijs 

Het huidige stelsel is gestoeld op de feitelij
ke aanwezigheid van de kleuters gedurende 
de septembermaand. In de lagere school wor
den de normen bepaald door het aantal effek-
tieve inschrijvingen 

Aangezien kleuters met leerplichtig zijn, zijn 
ze ook met altijd aanwezig Hun afwezigheid 
kan het gevolg zijn van diverse faktoren 
ziekten, moeheid, aanpassingsproblemen bij 
de jongsten, langslapen. Dit brengt met zich 
dat het aantal toegewezen kleuterleidsters op 
basis van de aanwezigheden in september met 
beantwoordt aan de reële behoeften Gevolg is 
dat er vanaf oktober en het verdere jaar 
overbevolkte kleuterklassen opduiken. 

Jan Loones vindt het huidige normenstelsel 
dan ook volledig voorbijgestreefd Hij vindt dan 
ook dat voor het kleuteronderwijs dringend een 
regeling uitgewerkt wordt naar analogie met 
het lager onderwijs. Een stelsel met inschrijvin
gen dient dus ingevoerd Uiteindelijk zijn nu de 
kleuters zelf slachtoffer van het huidige sys
teem ZIJ zitten in overbevolkte klassen en de 
kleuterleidster moet haar aandacht over meer
dere kinderen spreiden 

Het argument dat kleuters met schoolplich-
tig zijn, en dat inschrijvingen fiktief zouden 
gebeuren , vindt Jan Loones achterhaald 

ARM AFRIKA 
Een kwart van de bevolking van Afnka, meer 

dan honderd miljoen mensen, heeft met vol
doende te eten om een normaal aktief leven te 
kunnen leiden Dit zegt de Wereldbank m haar 
jaarverslag 

Het voedselprobleem in Afrika wordt met de 
dag erger In de jaren zeventig was Afrika er 
beter aan toe dan de dag van vandaag De 
media schenken aan dit strukturele probleem 
slechts aandacht wanneer het een uitzonderlij
ke toestand betreft, zoals hongersnoden ten
gevolge van burgeroorlogen of droogte 

In Ethiopië, Zaïre, Oeganda, Mozambique, 
Tsjaad en Somalië leeft meer dan 40% van de 
bevolking m onzekerheid over de voedselvoor
ziening. 

ABORTUSPEILING 
Volgens een enquête die door Le Soir gepu

bliceerd werd, IS 82,3% van de Vlamingen 
voorstander van een wijziging van de abortus
wet Slechts 14,1% van de Belgen meent 
evenwel dat abortus volledig uit het strafrecht 
moet gehaald worden Hoewel de meerderheid 
van de bevolking de huidige abortuswet dus 
achterhaald vindt, is men op zijn hoede: de 
Vlamingen vinden dat abortus slechts in een 
beperkt aantal gevallen toegelaten is, als in
cest, verkrachting en medische redenen En 
indien de wet ook de noodtoestand van de 
vrouw zou voorzien, vindt de man in de straat 
dat ook hier voorzichtig moet omgesprongen 
worden 

Dit profiel sluit perfekt aan bij het wetsvoor
stel dat de VU in de senaat indiende Dit 
voorstel vertrekt van de principiële strafbaar
heid van zwangerschapsafbreking Abortus 
blijft dus als misdrijf in het strafwetboek Toch 
kunnen er zich noodsituaties voordoen, waarin 
een eventuele afbreking van de zwangerschap 
met hoeft gestraft te worden Daarom moet de 
huidige wetgeving volgens de VU gewijzigd 
worden De Volksunie verkoos het begrip 
noodtoestand algemeen te formuleren, en het 
aan de rechter over te laten wanneer zich in 
konkreto een noodsituatie voordoet De VU 
opteerde voor deze oplossing, omdat abortus 
op aanvraag zo uitgesloten wordt, en de ge
rechtelijke instanties kunnen optreden tegen 
lichtzinnige of onverantwoorde ingrepen. 
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KORTWEG 

• José Happart liet even van zich 
horen: via een achterpoortje denkt hij 
weer aanspraal< te Icunnen maken op de 
Voerense sjerp. Een eensgezind nfet van 
de Vlaamse voorzitters en een regering 
met een minister van Binnenlandse Za
ken die inventief genoeg Is om de on
ruststoker voor joker te zetten, maakten 
van de man van 300.000 Waalse stem
men een schertsfiguur. Alleen schijnt hij 
dat zelf nog niet te t>eseffen. 

• VTM-hoofdregfsseur Guy Helsen 
heeft ontslag genomen bij de kommer-
ciële zender. Officieel heet het dat Hel
sen vindt dat hij teveel achter een huro 
moest zitten. Burokratie bij VTM? 

• Met een jaarinkomen van 
2.600.000.000 (twee miljard zeshonderd 
miljoen) frank blijft Michael Jackson 
de best betaalde zanger ter wereld. 
• Niet-werkende jongeren krijgen ge
middeld 2.218 frank zakgeld per 
maand. 

• PW-voorzitter Otiy Verfiofstadt 
weigert voortaan de konfrontaties met 
de andere partijvoorzitters in het BRT-
programma De Zevende Dag. Die formu
le is volgens Verhofstadt te sloganesk. 
Een en ander ontlokte zijn kotlega's de 
vraag of een partijvoorzitter dan zomaar 
zijn eisen kan stellen aan de openbare 
omroep. 

• De geplande volledige integratie van 
de akthriteiten tussen de Amrobank en 
de Generale Bank gaat niet door. 

• De Chinese sterke man Deng duidde 
partijleider Jiang Zemin aan als zijn 
opvolger. Naar verluidt behoort Jiang tot 
het gematigde kamp. 

• In het kader van de zaak-Javeau werd 
Robert Willermain, de kabinetschef 
van minister van Buitenlandse Handel 
Urbain aangehouden. Willermain wordt 
beschuldigd van valsheid in geschrifte 
en gebruikmaking daarvan, oplichting 
en tnbruik op de wetgeving op de boek
houding. 

• De BRT wil een tekort van 200 miljoen 
op haar begroting voor volgend jaar 
deken met inkomsten uit niet-kommer-
ciële rektame en sponsoring. BRT-voor-
zitter Els Witte en administrateur-gene
raal Cas Goossens zeiden teleurgesteld 
en verbitterd te zijn over de dotatie voor 
'90. 

• De werkloosheidsgraad in Wallo
nië ttedraagt ongeveer het dubbele van 
Vlaanderen. Vlaanderen telt txjvendien, 
zo berekende De Standaard, dubbel zo
veel gemeenten waar bijna geen jonge 
manrtelijke werklozen meer zijn dan 
Wallonië. 

WALTER PEETERS: 
„GEEN ZELFKONTROLE 
ZIEKENFONDSEN" 

In de ministerraad werd het wetsontwerp 
Busquin over de ziekenfondsen goedgekeurd. 
Wel werden aan het wetsontwerp enkele wijzi
gingen aangebracht op vraag van vice-eerste 
minister H. Schiltz. Deze wijzigingen komen op 
29 september opnieuw voor de ministerraad 
samen met het ontwerp over de Orde van 
Geneesheren. De wijzigingen betreffen o.a. de 
kontrole op de ziekenfondsen, een duidelijker 
scheiding van de verplichte en vrije verzeke
ring. Als lid van de senaatskommissie volgt 
senator Walter Peeters de problematiek op de 
voet. 
• Er Is heel wat te doen over de taakom
schrijving van de ziekenfondsen. Is die taak 
niet te ruim? 

,,Het ontwerp voorziet een te ruime taak 
voor de ziekenfondsen. Zij blijven optreden als 
sociaal verzekeraar en blijven allerlei diensten 
aanbieden die aanvullend zijn bij de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Ze kunnen allerlei ak-
tlvitelten ontwikkelen op het vlak van hulpver
lening, voorlichting en begeleiding. Verder 
zitten daar ook in: het organizeren van goed
kope familievakanties, het aanbieden van aan
vullende verzekeringen. 

Op vraag van de VU zal In de „memorie van 
toelichting" bij het wetsontwerp een duidelijke 
schelding getrokken worden tussen de aktivi-
telten die verband houden met de verplichte 
verzekering en deze van de „vrije" verzeke
ring. Ook boekhoudkundig en financieel moe
ten de aktivltelten gescheiden worden. 

Het gaat niet op dat gemeenschapsgelden 
zouden gebruikt worden voor de nevenaktlvi-
telten van de ziekenfondsen. Om een koste-
neksplosie van deze aktivltelten te vermijden 
zullen de ziekenfondsen ook onderworpen 
worden aan de wet op de handelspraktijken en 
aan de informatieplicht aan de gebruikers." 

• Zijn er wijzigingen op het vlak van de 
kontrole der ziekenfondsen? 

„Op dat vlak hebben we een belangrijke 
wijziging kunnen doorvoeren. In het oorspron
kelijk ontwerp zou de kontrole uitgevoerd wor
den door een centrale kontroledlenst. Hienn 
zouden naast een voorzitter zes leden zetelen, 
allen door de regering benoemd. Twee van de 
zes leden zouden voorgedragen worden door 
de ziekenfondsen zelf. De gekontroleerde zou 
zichzelf dus kunnen kontroleren. Wij hebben 
dit ontwerp kunnen ombuigen. In de kontrole-
kommissie zullen de ziekenfondsen geen ver

tegenwoordiger hebben. Naast de voorzitter 
bestaat de kommissie uit twee vertegenwoor
digers van het RIZIV en vier onafhankelijke 
leden aangesteld door een in ministerraad 
overlegd KB." 

• Het ontwerp voorziet ook het terugdrin
gen van het aantal ziekenfondsen. 

,,0p dit ogenblik bestaan er zowat 1300 
verschillende Instellingen. Het ontwerp voor
ziet nu dat een lokaal ziekenfonds minstens 
5000 leden moet tellen om te blijven werken. 
Wel krijgen deze fondsen of primaire kassen 
zes maanden na de publikatie In het staatsblad 
de tijd om te fusioneren. De primaire kassen 
zoals ze nu gestruktureerd zijn, maken ledere 
kontrole onmogelijk. Wij hebben gepleit om de 
pnmaire kassen de kans te geven zich te 
reorganizeren." 
• Is een federalizering van de gezondheids-
sektor in zicht? 

„Ik ben ervan overtuigd dat een federallze-
nng van de sociale sektor onafwendbaar is. Wij 
moeten echter de taal blijven spreken die we al 
jaren gebruiken nl.met feiten en cijfers blijven 
aandringen om te komen tot een eigen Vlaam
se ziekteverzekenng en gezondheidszorg, le
dereen weet dat aan franstalige kant de nor
men anders geïnterpreteerd worden. 

Ook binnen de andere partijen beweegt er 
iets in de richting van de federalizering. Deze 
zou er wel eens vlugger kunnen komen dan wij 
allemaal denken." 
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WETSTRAAT 

POLITIEKE KULTUUR 
MAAKT OPGANG 

N essentie formuleert het regeerakkoord 
het voornemen om de slagkracht, de door
zichtigheid en het demokratisch gehalte 
van onze instellingen te verhogen 

Zeven punten werden hiertoe naar voren 
geschoven de verbetenng van de relaties 
tussen bestuur en bestuurden, de straf
rechterlijke en burgerrechterlijke verant
woordelijkheid van ministers, de samen
stelling en de werking van de verkozen 
instellingen, de financiering van de politie

ke partijen, de beperking van de kumulatie en 
openbaarheid van mandaten, de henwaarde-
ring van de rol van de administratie en, tot slot 
de objektiviteit bij aanstellingen en bevorderin
gen in het openbaar ambt en de magistratuur 

BEVREDIGEND 
Hoe IS het vandaag, na ruim een jaar Mar-

tens-VIII, met de realisatie gesteld' 

Verheugend is dat, na vele parlementaire 
initiatieven zoals dit van Vic Anciaux, de dis-
kussie rond openbaarheid van bestuur in een 
stroomversnelling is terecht gekomen De info-
kampanje naar de gemeentebesturen toe 
vormde een stevige aanzet tot reële bewust
making van mandatarissen en bevolking De 
opname van het openbaarheidsprincipe in arti
kel 24 van de grondwet moet straks de open
baarheid van bestuur daadwerkelijk waarbor
gen 

Op het vlak van de beperking van de kumu
latie en de openbaarheid van mandaten dient 
verwezen naar de memorie van toelichting bij 
de wet op de Brusselse instellingen Een 
regeling van de dekumul staat hier aangekon
digd, maar de uitwerking ervan zal moeten 
opgevolgd worden De versteviging van het 
parlementair kontrolerecht vond een eerste 
vertaling m de hervorming van de begrotings
procedure, terwijl de beperking en de kontrole 
van verkiezingsuitgaven, de financiering en de 
open boekhouding van de politieke partijen 
ondertussen wet werd 

Tijdens het najaar, tot slot, mag het initiatief 
van Justitieminister H/atte/e/verwacht worden 
om de benoemingen van de magistratuur te 
objektiveren 

DAADWERKELIJK 
De balans is zeker met mm, maar misschien 

minder verregaand als de partij dit zou wen
sen Wel moet gesteld dat de nieuwe politieke 
kuituur vandaag de dag een aktueel en dagda
gelijks politiek Item is geworden Er wordt 
ernstig aan gewerkt, en verdere stappen zijn 
dan ook onafwendbaar. Net voor de vakantie 

Na abortus en de aanleg van de 
supersnelle trein, deze week een 
iets minder „netelig" maar voor 
de VU toch erg belangrijk dos
sier. De nieuwe politieke kuituur. 
Mede onder druk van de VU werd 
het streven naar een „verster
king van de politieke demokra-
tie" ekspllciet opgenomen in het 
regeerakkoord. Een heleboel be
sluiten van het kongres van 17 
april 1988 vonden er hun plaats 
in. 
Hoe staat het vandaag met de 
verwezenlijking hiervan? Zijn 
deze frisse passages van het 
akkoord niet verdwenen tussen 
de plooien van het vele werk op 
het vlak van ekonomisch herstel, 
sanering van het begrotingste
kort en staatshervorming? 

gaven de VU-frakties nog het goede voorbeeld 
door zelf acht nieuwe voorstellen neer te 
leggen, gaande van de instelling van het ambt 
van ombudsman tot de bevordering van de 
onafhankelijkheid en integriteit van de parle
mentsleden 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz van zijn 
kant vertaalde de nieuwe politieke kuituur 
daadwerkelijk op zijn departement Weten
schapsbeleid De maatregelen om de aanwer
vingen, benoemingen en bevorderingen in het 
openbaar ambt te objektiveren krijgen immers 

slechts zeer traag konkrete gestalte In af
wachting nam Schiltz zelf het voortouw met 
zijn staatssekretans, de SP'er Chevalier, op 
sleeptouw. Samen met zijn partij blijft deze 
eksellentie nog steeds zweren bij inhaalopera
ties Het wordt tijd dat dit argument, al dan met 
terecht, afgezworen wordt en plaats ruimt voor 
een eensgezind streven naar een noodzakelij
ke verfijning van onze demokratische be-
stuurskultuur 

Zowel de aanwerving van kontraktueel per
soneel als de toewijzing van onderzoekskon-
trakten werden op Wetenschapsbeleid in de 
grootst mogelijke mate geobjektiveerd Ge
daan met de duistere beslissingen „en petit 
comité" Vanaf nu zal iedereen de kans krijgen 
om te solliciteren als kontraktueel De vakatu-
res worden openbaar gemaakt, „blinde" 
schriftelijke proeven volgen, een onafhankelij
ke eksterne jury maakt op basis hiervan een 
rangschikking op 

Een zelfde procedure werd uitgewerkt voor 
het toewijzen van de nog resterende centrale 
programma's van wetenschappelijk onder
zoek gelijke kansen om mee te dingen, gelijke 
kansen bij de uiteindelijke beslissing Hierbij 
zal de jury overigens voornamelijk bestaan uit 
vorsers die in het buitenland werkzaam zijn, en 
dus geen voordeel putten bij een verdeling van 
de kontrakten 

,GOED GEZAG' 

Alles bij mekaar kan dus gesteld dat het 
streven naar een nieuwe politieke kuituur, 
onder druk van de VU stilaan meer en meer 
gestalte krijgt De vele initiatieven en daadwer
kelijke stappen zoals deze van Schiltz bevesti
gen dit 

Het IS nu aan de frakties en regeringsleden 
van de VU om onafgebroken te blijven hame
ren op dit tema, zodat tijdens de volgende 
maanden de balans definitief overhelt naar 
,,uitstekend" Dosfels streven naar een ,,goed 
gezag" zal dan ook in de VU een perfekte 
vertolker gevonden hebben 

(j-a. 
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WAALSE ZIEKE DUURDER 
DAN VLAAMSE 

D
E Waalse gezondheidszorg valt op 
alle vlakken duurder uit dan de 
Vlaamse De Waalse bevolking is 
echter met zieker of ouder dan de 
Vlaamse Wel worden de regels 
en de mogelijkheden aan Waalse 
zijde „ruimer benut " De redenen 
die de franstaligen daarover op
dissen worden door het VGV en 
de VVZ als fabeltjes van de hand 
gedaan Er is geen objektieve me

dische grond om dit kostenverschil te verkla
ren Blijkbaar houden de Walen er een andere 
medische kuituur op na Beide verenigingen 
zeggen de eigen keuze van de Walen voor een 
duurdere geneeskunde te respekteren Wel 
moeten ze dan zelf voor de kosten opdraaien 
ZIJ stellen dan ook voor de ziekteverzekering te 
federalizeren om op die manier de miljarden-
stroom naar Wallonië tegen te gaan 

PRINCIPE 
De verenigingen baseren zich op twee prin

cipes om de splitsing van de unitaire ziektever
zekering en de gezondheidszorg te realizeren 
Vooreerst is er het zelfbeschikkingsrecht van 
het Vlaamse volk Dit houdt o a het recht in om 
als volk de ziekteverzekenng en de gezond
heidszorg te organizeren volgens eigen aard, 
inzicht en verantwoordelijkheid 

/ ^ ^ ^ ^ 

i ysfw i 

in de tweede plaats dient gestreefd naar een 
rechtvaardige verdeling van de middelen Uit 
talrijke studies blijkt dat m de unitaire ziekte
verzekering en gezondheidszorg deze midde
len onrechtmatig verdeeld worden Daarbij 
stromen onrechtmatig veel miljarden van 
Vlaanderen naar Wallonië Dit heeft mets te 
maken met intermenselijke solidariteit, maar 
wel duidelijk een gevolg van het verschil m 
pnmaire konsumptie en medische kultuuur 
tusen Vlamingen en Walen 

Beide gemeenschappen hebben hun eigen 
manier om hun gezondheidszorg te regelen 
Zowel de vraag vanwege de patient als het 
aanbod vanwege het medisch korps zijn an
ders Deze verschillen blijken de enige juiste 

De federalizering van de sociale 
zekerheid dringt zich op. Aan de 
hand van cijfermateriaal hebben 
de Vereniging Vlaamse Zieken
fondsen en het Vlaams Genees-
herenverbond duidelijk gemaakt 
dat in de sektor van de ziektever
zekering en de gezondheidszorg 
miljarden van Vlaanderen naar 
Wallonië stromen. Een Waalse 
zieke is een stuk duurder dan 
een Vlaamse. Daarom eisen bei
de verenigingen de federalize
ring van de ziekteverzekering en 
de gezondheidszorg. 

verklanng te zijn voor de grote financiële 
stroom naar Wallonië 

In een studie van het Centrum voor Sociaal 
Beleid staat te lezen dat de sociale zekerheid
suitkeringen voor 1985 in Wallonië tussen 65 
en 70 miljard meer kostten dan m Vlaanderen 
Volgens diezelfde studie gaat het vooral om 
uitkeringen wegens ziekte , invaliditeit, be
roepsziekten en mmdervaliden 

CIJFERS 
Volksvertegenwoordiger Jan Caudron pakt 

uit met cijfers uit 1987 In totaal telde het land 
toen bij de loontrekkenden 164 682 invaliden 

Daarvan waren er 73 039 woonachtig in Vlaan
deren, 72 643 in Wallonië en 18 800 m Brus
sel Ten opzichte van het aantal inwoners 
betekent dit in Vlaanderen 1,29%, m Wallonië 
2,27% en in Brussel 1,93% 

In Wallonië wordt dan aangehaald dat deze 
cijfers beïnvloed zijn door de meer verouderde 
bevolking Dit is een fabeltje want de eerder 
aangehaalde studie geeft ook cijfers per leef-
tijdskategone Voor elke kategorie wordt vast
gesteld dat Wallonië haast het dubbele % 
haalt wat betreft zieken en invaliden Bij de 15 
tot 24-jarigen telt Vlaanderen 0,3% invaliden 
tegen 1,3% aan Waalse zijde Voor de katego-
ne 55 lot 64-jarigen bedragen de cijfers aan 
Vlaamse zijde 6,2%, aan Waalse 11% 

RONTGEN 
Uit recente RlZIV-berekemngen over de ja

ren 1984-1985 blijkt dat ook voor de rontgendi-
agnose de vier Waalse provincies ver boven 
het landsgemiddelde uitkomen Per provincie 
zijn er dan ook enorme verschillen De diagno
ses kosten de ziekteverzekering jaarlijks per 
inwoner m Henegouwen 600 fr , in Namen 522 
fr , m Luik 500 fr, m Luxemburg 382 fr, in 
Brabant 378 fr , in Antwerpen 275 fr , in Oost-
Vlaanderen 245 fr , in Limburg 221 fr , in West-
Vlaanderen 152 fr In die sektor cirkuleert het 
fabeltje dat Wallonië een meer industrieel 
verleden bezit dan Vlaanderen Ook dat is een 
drogreden om de meeruitgave te verklaren 
Provincies Namen en Luxemburg kunnen be
zwaarlijk uitpakken met een industrieel verle
den 

In het fonds voor beroepsziekten worden de 
verschillen Vlaanderen-Wallonie toegeschre
ven aan de mijnwerkersziekte Recente cijfers 
tonen aan dat die redenering met klopt, aldus 
het VGV en de VVZ Zelfs als de mijnwerkers 
buiten beschouwing worden gelaten, blijkt 
Wallonië evenveel beroepszieken te tellen als 
Vlaanderen Vlaanderen telt echter tweemaal 
meer werknemers 

De studiedienst van het VGV maakte een 
vergelijking in verband met de forfaits voor 
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SOCIAAL 

Dr. Lerminiaux en dr. De Beule van het Vlaams Geneesherenverbond, dr. Devos en J. De Schaepmeester van de 
Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen: ijveren voor federalizering van de ziekteverzekering. (foto j . Jacobs) 

klinische biologie. Dit forfait is de vergoeding 
die door de mutualiteiten aan een ziekenfiuis 
wordt betaald per patient en per dag De 
klinische biologie kost jaarlijks in Vlaanderen 
495 fr per inwoner, m Wallonië 864 fr en in 
Brussel zelfs 1814 fr 

AUTONOMIE 

BIOLOGIE 
Er bestaan dus grote verschillen tussen de 

regio's wat betreft de klinische biologie In elke 
kategorie van ziekenhuizen wordt er in Brussel 
en in Wallonië merkelijk meer klinische biolo
gie gebruikt dan in Vlaanderen Voor deze 
verschillen wordt geen medische verklaring 
gevonden De franstalige geneesheren beoe
fenen een duurdere geneeskunde maar mets 
Wijst erop dat die geneeskunde ook beter is 
Deze hogere uitgaven zijn dan ook nutteloos 
en op die wijze worden grote sommen uit de 
nationale ziekteverzekenng ten onrechte naar 
Brussel en Wallonië overgeheveld. 

Zowel de VVZ als het VGV ijveren dan ook 
voor een autonome Vlaamse ziekteverzeke
ring in het kader van, en geïntegreerd in een 
autonome Vlaamse gezondheidszorg Struktu-
reel houdt dit in dat er een Vlaamse en Waalse 
ziekteverzekering komt vanaf de basis (primai
re kas) tot de top (RIZIV) Elke inwoner in 
Vlaanderen dient aan te sluiten bij de Vlaamse 
ziekteverzekering, de Walen in Wallonië Inwo
ners van Brussel moeten de keuze maken 
tussen de twee 

De respektieve gemeenschappen zijn ver
antwoordelijk voor de autonome keuze van 
beleid en ontwikkeling van de gezondheids
zorg in hun gebied ledere gemeenschap is 
financieel verantwoordelijk voor alle inkomsten 
en uitgaven 

De solidariteit in de ziekteverzekering met 
andere gemeenschappen wordt autonoom be

paald op basis van demokratische beslissin
gen van elke gemeenschap afzonderlijk en dit 
zowel wat het principe, de inhoud als de duur 
betreft 

Ook worden enkele onverenigbaarheden en 
de depolitizering aangepakt Zo mag de infra-
struktuur van een ziekenfonds met gebruikt 
worden voor politieke propaganda De taak en 
de opdrachten van de ziekenfondsen dienen 
strikt omschreven Een blanco-cheque zoals 
voorzien in het wetsvoorstel van minister Bus-
quin IS onaanvaardbaar, zo stellen beide ver
enigingen 

De realizatie van al die zaken is misschien 
nog ver af. Door de bekendmaking van dit 
cijfermatenaal willen beide verenigingen alle 
betrokkenen sensibilizeren Dertig jaar gele
den dacht ookniemand dat ons land zo verre
gaand zou hervormd worden. Waarom zou de 
ganse gezondheidszorg dan ook over enkele 
jaren er met anders kunnen uitzien, stellen 
zowel de VVZ als het VGV. 

jd 
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NATIONALISTEN IN EIGEN 
EURO-FRAKTIE 

N
A de eerste Europese verkiezin
gen in 79 (Spanje, Portugal, Grie-
l<enland waren nog geen EG-lid) 
was het voor de verl<ozenen in het 
Euro-parlement, tenminste voor 
wie niet tot een traditionele familie 
behoorde, de chaos. Vandaar dat, 
mede onder impuls van Maurits 
Coppieters, de Technische Koör-
dinatiefraktie werd gevormd. Een 
raar allegaartje van Demokrati-

sche Proleten, Italiaanse Radikalen (Pannelini 
genoemd), de toenmalige zeer stijfkoppige 
Deense Volksbeweging, en dan de Volksunie 
samen met de Ierse kampanjemachine Neil 
Blaney. De Europese Vrije Alliantie was nog 
niet geboren, de fraktie nog onwennig, het 
parlement aan het verhuizen naar de Beliiard-
straat. Zes maanden daarna werden een zes
tal regionale en nationalistische partijen sa
mengeroepen in de Keizerlaan in Brussel om 
over eventuele samenwerking te spreken. Het 
startsein was gegeven... 

GESCHONDEN 
VERTROUWEN 

De verkiezingen van '84 werden voorbereid. 
De Volksunie was het debacle van 1979 te 
boven gekomen en kon realistisch op twee 
leden rekenen. ,,Onze" lijst in Italië haalde er 
met de hakken over de sloot ook één, Michele 
Columbuyan de Sardische nationalisten. Maar 
daar bleef het bij. Neil Blaney werd op 200 
stemmen na, niet herkozen. Zuid-Tirol bleef bij 
de kristen-demokraten, de Schotten zetten 
hun alliantie met de gaullisten en de leren 
voort, zodat de EVA een beetje op haar honger 
bleef. Hét moment moest dan 1986 worden, 
het jaar van de toetreding van Spanje en 
Portugal in de EG. 

De VU had toch geprivilegieerde kontakten 
met de Convergencia van Katalonië, en met de 
Baskische nationalisten. Die gingen samen 
vier parlementsleden naar Straatsburg sturen, 
en dat kon wel eens aantrekkelijk worden voor 
de anderen. Kuijpers, Vandemeulebroucke, 
Schiltz, Anciaux, Gabriels; allen zijn ze bij 
Jordi Pujol in Barcelona geweest. Wij hebben 
miniter Cullel in Brussel ontvangen, brachten 
hem en de Bask Guevara op het Europees 

podium. De BRT ging in Barcelona filmen, o 
memorabele dag van de Torre San Jordi, we 
gingen bij minister Alavedra, we spraken met 
partijsekretaris Comas, ideoloog Trias Fargas, 
we ontmoetten fraktieleider Subira en partij
raadsvoorzitter Ciurana. 

De VUJO organiseerde een jong EVA-inter-
nationale in Baskenland. Vandemeulebroucke 
ging er spreken met nummer één Arzallus. We 
inviteerden partijadviseur Aguirre in Brussel, 
in Barcelona. PNV-voorzitter Jesus Insausti 
werd bij Kuijpers thuis ontvangen, samen met 
de Sard Columbu. Staatssekretaris Valkeniers 
ontmoette de zoon van Pujol en de goeverneur 
van Tarragona in Dilbeek. Om de PNV toe te 
laten zich goed op de toetreding voor te 

Straatsburg - „Hoe hebben jul
lie dat klaargespeeld? Dit had
den wij voor onmogelijk gehou
den". Kommentaren van andere 
frakties toen Vandemeulebrou
cke aankondigde dat de Groe
nen hun eigen fraktie hadden en 
de Regenboogfraktie voortaan 
nog de regionalisten en de 
Deense Volksbeweging zou 
groeperen. De internationale 
pers, die vroeger enkel het groe
ne van de Regenboog zag, kijkt 
verwonderd en met veel ver
wachtingen naar de regionalis
ten. 

bereiden, haalden wij een half time Bask naar 
Brussel en stond ons bureau open voor toe
komstig Europarlementslid Jon Gangoiti. En 
zo voort... Maar de Convergencia van Katalo
nië sloot aan bij de liberalen, de Basken van de 
PNV bij de kristen-demokraten. Elk met twee 
leden. Omdat voor hen ,,small uggly" was, en 
het bord linzensoep aantrekkelijker. 

1989 V O O R B E R E I D E I ^ 
En nu was het geluk wél wat met ons. In 

Baskenland ging eerste minister Garaikoetxea 
niet meer akkoord met de konservatieve en al 
te zeer kompromisbereide PNV en stichtte zijn 

Michele Columbu die voor de Sardi
sche nationalisten de weg naar 
„Straatsburg" opende. 

eigen partij, Eusko Alkartasuna. De VU was 
met Vandemeulebroucke aanwezig op het 
stichtingskongres in Iruna (Pamplona) en Kuij
pers ging er een maand later de verkiezings
meeting in Bilbo en Donosti (San Sebastian) 
bijwonen. Deze partij werd lid van de EVA en 
Garaikoetxea kwam bij de eerste rechtstreek
se verkiezingen onze fraktie vervoegen. 

Na de presidentsverkiezingen in Frankrijk 
zijn wij onmiddellijk gaan praten met de groene 
kandidaat Waechter. Die had net een relatief 
sukses behaald (3,5 % tegen 2 % voor zijn 
meest rechtstreekse opponent Juquin), en 
ging de Europese lijst voorbereiden. Wij maak
ten ons sterk alle regionalisten van Frankrijk 
op zijn lijst te krijgen, om samen de verkie
zingsdrempel van 5 % te kunnen overschrij
den, en aldus parlementsleden naar Straats
burg te zenden. Hij beloofde ons een verkies
bare plaats, achteraf ingenomen door de Kor-
sikaanse leider Max Simeoni. En de operatie 
slaagde! 

O 
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De gemeenteraadsverkiezingen van maart 
'89 hiadden de Franse groenen de zel<erheid 
gegeven alleen de 5 % te kunnen halen 
(opiniepeilingen gingen in die tijd tot 17 %!), 
maar ondanks tegengesteld advies van een 
paar tenoren van „les Verts" hield Waechter 
zijn belofte, en Simeoni werd verkozen. 

In Schotland verbeterde Winifred Ewing 
haar score op de Highlands en Islands, maar 
bleef de enige SNP-afgevaardigde. Labour-
tegenwind en kritiek op haar lidmaatschap bij 
de gaullisten leidden haar tot het maken van 
een andere keuze. Vandemeulebroucke en 
Garaikoetxea gingen samen naar Edingburg, 
waar het akkoord werd bezegeld. Neil Blaney 
werd deze keer wél verkozen, en zo ook Pedro 
Pacheco van de Andalousische regionalisten 
die onmiddellijk bij ons om aansluiting vroeg. 
Vandemeulebroucke had met deze partij trou
wens verleden jaar besprekingen gevoerd. 

Ook met de Lombarden werd 1989 voorbe
reid. Deze zeerjonge partij haalde op een paar 
verkiezingen tijd zo'n half miljoen stemmen bij 
mekaar. Twee zetels in Straatsburg dus. Begin 
'89 hadden wij hun leider Umberto Bossie en 
lijsttrekker Luigi Moretti in Straatsburg uitge
nodigd voor een eerste kontaktname. Hun 
politieke wil was duidelijk: ze wilden bij de EVA 
aansluiten en zouden hoe dan ook voor onze 
fraktie opteren. Een overeenkomst over het 
programma werd bereikt in maart, maar jam
mer genoeg konden wij de lijst met de Sarden, 
Valdostanen, Friulianen, Slovenen en de van 
de Süd Tiroler Volkspartei afgescheurde mi
nister Benedikter niet doen samenwerken met 
de Lega Lombarda. Interne Italiaanse tegen
stellingen maakten dit op dat moment zeer 
moeilijk. 

Garaikoetxea van Eusko Alkartasuna 
die de EVA in Baskeland een gelaat 
gaf. 

Het is pas na lange en nachtelijke besprekin
gen geweest dat onze eerste partners akkoord 
gingen met de aansluiting van de Lega Lom
barda bij onze fraktie. Umberto Bossi, die ook 
senator is in Rome, nam ontslag als Europarle
mentslid en werd vervangen door Milanees 
Francesco Speroni. 

HOE GROEN IS 
DE REGENBOOG? 

De groenen zagen hun effektief verhogen tot 
pakweg dertig Europarlementsleden. We 
schrijven pakweg, omdat de aansluiting niet 
altijd evident is, zoals bijvoorbeeld de linkse 
Basken, de Nederlandse kommunisten, de 
Italiaanse Proletarische Demokraten om er 
maar enkele te noemen. De fraktie zou en 
moest groen zijn: met deze boodschap stapten 

De aanvang van de tweede zittingsweek van 
het pas verkozen Europees Parlement werd 
gedomineerd door hevige protesten tegen de 
anti-joodse uitspraken van ouderdomsdeken 
Autant-Lara van de extreem-rechtse fraktie. 
Die had in een interview verklaard dat de nazis 
de fout begaan hadden de moeder van Simone 
Veil, voormalig voorzitter van het Parlement, 
niet om te brengen in het koncentratriekamp 
van Auschwitz. 

BEGROTING 
De Raad van Ministers diende bij het Parle

ment de ontwerp-begroting voor 1990 in. Het 
ontwerp wijkt slechts in geringe mate af van 
het voorontwerp van de Europese Kommissie. 
Knelpunten worden de kommissievoorstellen 
inzake plattelandsontwikkeling. De Raad is 
van oordeel dat voor deze maatregelen geen 
juridische grondslag bestaat. En ook inzake 
wetenschappelijk en technisch onderzoek 
wordt besnoeid. Opvallend is de inschrijving 
van een flinke som geld voor fraudebestrijding, 
de toegenomen kredieten voor de harmonise
ring van de binnenmarkt, de verruimde aan
dacht voor het leefmilieu en ten aanzien van de 
Derde Wereld de bijzondere aandacht voor 
samenwerking met Azië en Latijns-Amerika. 

Op sociaal terrein besprak het Parlement 
drie verslagen over de bescherming en veilig
heid van werknemers in hun werkmilieu. Jaak 
Vandemeulebroucke legde in een stemverkla
ring de nadruk op de band tussen het regio
naal en het sociaal beleid. Beiden haken op 

de Fransen en Belgische groenen binnen. En 
de Volksunie kon daar zeker niet bij, want het 
zijn „peut-ètre pas de racistes, mais au moins 
des impérialistes en xénophobes linguisti-
ques", wij citeren Ecolo-parlementslid Ernst 
de la Graete in een brief aan Max Simeoni. 

Het was dus duidelijk dat alle niet-groenen in 
een voortgezette regenboogfraktie hun identi
teit niet zouden kunnen bewaren, en het ene 
diktaat na het andere zouden ondergaan. On
aanvaardbaar voor ons en onze medestan
ders, de Deense Volksbeweging, die van bij 
het begin met ons verbonden de onderhande
lingen hebben gevoerd. En zo ontstond de 
Verts au Parlement Europeen, een nieuwe 
fraktie naast de Regenboogfraktie (voorlopig 
houden we die naam nog) die nu een politieke 
fraktie is met een eigen programma en een 
eigen identiteit. 

Herman Verheirstraeten 

elkaar in en moeten maksimaal uitgewerkt 
worden. Het Volksunie-Europarlementslid 
maande kommissievoorzitter Delors aan ver
dere stappen te zetten desnoods tegen het 
Verenigd Koninkrijk in. Het Europa van een
heid in verscheidenheid vraagt om sociale en 
regionale korrekties. Zoniet vergaan we in de 
uniformiteit en verliezen we onze identiteit. 

OOSTBLOK 
De regeringsvorming in Polen was de aanlei

ding voor een speciale verklaring van de 
Europese Kommissie. Deze wil Polen graag 
helpen een vrijemarktekonomie tot stand te 
brengen zodat ze haar plaats kan innemen in 
de wereldekonomie. Het meest dringend zijn 
de verbetering van de landbouw, het aanleren 
van betere beheerstechnieken en milieumaat
regelen. De Kommissie leverde ook een kleine 
5 miljard voedselhulp in de vorm van runds-
vlees. 

In het debat wees Jaak Vandemeulebroucke 
op de verantwoordelijkheid van Europa ten 
aanzien van het Oostblok. De daar aan de 
gang zijnde ontwikkelingen moeten aktief ge
steund worden. Europa moet zich niet opwer
ken als derde machtsblok maar kanalen gra
ven naar meer vrede en ontspanning. De beste 
waarborg daarvoor is de totstandbrenging van 
ekonomische belangenvervlechting. Namens 
zijn fraktie verklaarde Vandemeulebroucke 
zich bereid de nodige begrotingsmaatregelen 
te nemen om het door Valéry Giscard d'Es-
taing voorgestelde EG-,,MarshaH"-hulpplan 
voor Polen. 

TELEKS UIT STRAATSBURG 
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ANTWOORD AAN COPPE 

P
OLITICI zoals Albert Coppe (en 
met hem bv ook Tindemans) zijn 
feitelijk een soort afgezwakte 
staatsnationalisten die met lede 
ogen de ombouw zien voltrekken 
van de Belgische eenheidsstaat 
naar een konfederatie Zij wilden 
wel een vervlaamst België met wat 
rechtsherstel onder de vorm van 
een „kulturele autonomie" In Eu
ropa zijn ook ZIJ de Europese 

staatsnationalisten, die voor het nieuwe eko-
nomisch centralisme, dat enkel de konkurren-
tiemacht wil, de gangmakers Lees maar 

„ Want als het al zo moeilijk was om eerst 
met zes en later met twaalf het akkoord van de 
Staten te krijgen, dan was het natuurlijk uto
pisch een supranationaal Europa van de veer
tig of vijftig regio 's te willen maken Hoe eerder 
de Volksnationalisten hier en elders in Europa 
zullen willen inzien dat supranationalisme na
tionalisme uitsluit, hoe beter het zal zijn voor 
allen die praktische verwezenlijkingen willen 
op weg naar een Europa dat met een stem 
spreekt en dat zal met het Europa van de 
autonome regio's zijn " 

ZIJ KENNEN GEEN 
UTOPIA! 

Ons streven naar een Europese regionale 
federalisatie gaat lijnscherp in tegen de macht-
staten De optelsom van 12 machtsstaten heet 
nog altijd de machtsstaat Europa i Zij verwer
pen evenzeer het wereldfederalisme als een 
utopie en voor hen is het regionalisme een stuk 
folklore Hun historisch achterhaalde, maar 
levende vooroordelen belasten hun denken 
Inderdaad, wij, volksnationalisten werken rond 
een vredevol samenleven met rechtvaardige 
verdeling van welvaart, met recht op eigenheid 
en solidariteit Ons politiek denken staat haaks 
op de machtskultuur en gaat m tegen centralis
me en absolutisme Wij kanten ons uitdrukke
lijk evenzeer tegen de polansatie van voor
spoed als tegen die van geweld 

In de Europese gemeenschap brengt men 
nu reeds lapmiddelen aan om de te grote 
fouten van het soevereine staatsnationalisme 
te herstellen nl de regionale (herstel-)fondsen 
Maar dat oplappen betekent geen herstel in 
rechte en m feite Verouderde strukturen moet 
je met fundamentele veranderingen aanpak
ken De regiostrukturen die wij willen in Europa 
zullen met overal dezelfde aksenten vertonen 
De ene zullen gebaseerd zijn op hun volks 
gegeven (Vlaanderen, Wallonië, Schotland, 

Ierland, Denemarken, Katalonie, Sardinië, 
Baskenland enz ), de andere op hun stedelij
ke groei (Parijs, Londen, l^adnd, enz ), weei 
andere zullen meer hun gedecentraliseerde-
administratieve samenhang als groepsbesef 
beklemtonen (sommige Duitse Lander bv) 
Deze regionale utopien zoeken geen macht' 

in Gazet van Antwerpen van 12 
sept. j.l. verscheen een Vrije Tri
bune over ons nationaiistiscii 
programma in Euroverband, ge-
sclireven door de nu bijna 80-
jarige Albert Coppé, ex-profes
sor EIc. Wetenschappen. Deze 
Bruggeling van oorsprong, Bra
bander van woonst, behoorde 
tot de na-ooriogse CVP-technoii-
ratie die in de toenmalige „we
deropbouw" van het staatsbe
stel een rol speelde. 
Van daaruit naar de beginnende 
EGKS was maar een stap. Zijn 
Europese uitdaging - het boek 
dat hij In 1970 schreef - ging 
voorbij aan de levende Volkeren, 
zoals wij, als volksnationalisten 
ze willen (her)waarderen. Het fe
deralisme als bestuursieer be
staat evenmin voor hem. Zijn 
gewild (?) - eenzijdig denk
schema wordt magistraal weer
legd door twee generatiegeno
ten, dr. Maurits van Haegendo-
ren en dr. Hendrik Brugmans. 
Deze laatste, 'n Amsterdamse 
Romanist - óók hoogleraar en 
Europees voortrekker werd 
Bruggeling door verbondenheid 
met zijn nieuwe thuis: Vlaande
ren en het Europakollege. Het 
zou dus volstaan Coppé te weer
leggen door naar Van Haegen-
doren's Nationalisme en Federa
lisme (1971) en Brugmans Euro
pese Momentopnamen (1972) te 
verwijzen. 

ZIJ laten de persoon en de groepspersoon (het 
volk) zoveel mogelijk zichzelf zijn, zonder daar
om grotere samenwerkingseenheden in de 
weg te staan 

Deze droom van de Fronters, waaraan Cop
pe licht smalend (want onbekend') voorbij
gaat, vind je profetisch uitgewerkt in dr Erens' 

Nieuwe strukturen voor de Benelux en Euro
pa Regionale Federalisatie (1967), zoals al
leen een Limburgse grenslander dit kan schrij
ven 

VERLIES EN WINST? 
De heer A Coppe meent weinig sportief (als 

de zoveelste) de Volksunie en het Vlaams 
Nationalisme doorheen de slechte verkie
zingsuitslagen te moeten kleineren 

De hergroei van een unitaire naar een konfe-
derale staat brengt hoop en teleurstelling mee 
De boedelscheiding zal nog een hele tijd 
aanslepen Alle lijken vielen nog met uit de 
kast 

Dit alles brengt konflikten mee en politieke 
strijd Natuurlijk! In een demokratie is dat 
normaal want ze worden door verkiezingen 
beslissend beïnvloed i Wat dat betreft is de 
sterke aanwinst van de volksnationalistische 
en regionalistische partijen, verspreid over 10 
van de 12 staten van de huidige Europese 
Gemeenschap, een opmerkelijk feit Deze ver-
kozenen hebben zich voor de allereerste keer 
o I V de VU in het Europees Parlement kunnen 
groeperen m een onafhankelijke politiek — 
federalistische — regionalistisch groep van 14 
parlementsleden Deze toename is alleszins 
geen teken van zwakte, integendeel Boven
dien bewijst hun aktiviteit en het programma 
dat ze wel degelijk zeer gewonnen zijn voor 
internationale samenwerking op basis van het 
federalistische gedachtengoed Ze zien scher
per dan de andere partijen dat het oude 
staatsnationalisme waarop de Gemeenschap 
nog altijd steunt, de voornaamste rem is op de 
uitbouw van de internationale, rechtvaardige 
samenwerking In onze federalistische optiek 
moeten de machtsstaten afgebroken worden 
ten voordele van internationale samenwerking 
op basis van gemeenschappelijke volksbelan
gen Daar moet de meerderheidsregel onher
roepelijk spelen Voor hun eigen belangen 
kunnen de autonome regio's en volkeren zelf 
wel instaan En als ze menen dat ze samen — 
binnen de Gemeenschap — iets kunnen doen, 
dan moet een aangepast Gemeenschapsrecht 
dat mogelijk maken 

Ik geef een detail-voorbeeld als de twee 
Limburgen of het Luikse en Aken menen dat ze 
een gemeenschappelijk projekt kunnen opzet
ten moeten Brussel, Bonn en Den Haag zich 
daar met mee moeien Zij zijn zelf Europees — 
volwassen genoeg Tot spijt van wie deze 
demokratisch-geaarde rijkdom met ziet 

Willy Kuijpers, senator 
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KIVU, VRUCHTBAAR 
EN TOCH HONGER 

D
E Hercule Cl30 brengt ons vanuit 
het vuil-warme Kinshasa naar het 
Saint-Tropez van Zaïre: Bukavu. 
Nogal wat reisgenoten hebben de 
beste herinneringen aan het Kivu-
meer, aan de sfeer van Bukavu 
zoals zij het gekend hebben vele 
jaren geleden. Hef was de plaats 
waar de kolonisten eertijds vakan
tie namen en kwamen genieten 
van het mediterraan klimaat. Het 

was meestal een verademing na maanden 
tropische hitte in bijvoorbeeld de evenaarspro
vincie. Na ons kort verblijf in Gemena en 
Bwamanda (zie het artikel van vorige week) 
kunnen we een heel klein beetje aanvoelen 
hoe totaal verschillend het klimaat kan zijn 
binnen dit ene grote land. 

GROND TEKORT ~ 
Bukavu is klein en bevattelijk gebleven. Als 

het zware legervliegtuig zich neerplant op de 
kleine luchthaven van Kavumu, valt het ons 
pas op hoe de streek bezaaid ligt met heuvels, 

opgebouwd omheen het grijsblauwe Kivu-
meer. Bukavu ligt op een hoogte van 1.500 m, 
even ten zuiden van het meer. Er wonen zo'n 
200.000 mensen, waarvan Iets meer dan 200 
landgenoten. Toch bijna een kwart van hen 
staat ons op te wachten op de luchthaven. De 
kolonne jeeps zet zich in beweging als de zon 
zakt en het binnen het kwartier donker is. 

Het oude maar goed onderhouden Hotel 
Residence schudt wakker als de ministeriële 
delegatie tot de allerlaatste kamer inpalmt. 
Nog maar één officieel diner staat op het 
programma en dan krijgen we eindelijk de 
kans om Vlaamse ontwikkelingswerkers aan 
de slag te zien in de streek van Katana. 

Vorige week bracht ons week
blad verslag uit van het werkbe
zoek van André Geens, minister 
van Ontwikkelingssamenwer
king, aan Zaïre. 
Deze eerste aflevering behelsde 
het bezoek aan het Centrum van 
Integrale Ontwikkeling te Bwa
manda. 
Vervolgens vloog het gezel
schap naar de Kivu om er in 
Katana kennis te maken met een 
gezondheidsprojekt van KU-
Leuven. 

André Geens krijgt uitvoerige uitleg 
over de waterkrachtcentrale van Ruzizi 
I op de grens van Zaïre en Burundi. 

De gezondheidszone van Katana omvat 
meer dan 200.000 inwoners in een zeer dicht
bevolkte streek. Hier wonen meer dan 250 
mensen per km^. En dat betekent meteen dat 
er grond te kort is om op een degelijke manier 
aan landbouw te doen. 

Sinds 1927 werkt hier FOt^ULAC, de Fonda-
tion Medicate de t'Université de Louvain en 
Afrique Centrale, wel degelijk een projekt van 
de Vlaamse universiteit van Leuven. Het 
ABOS steunt FOMULAC met 12 miljoen frank 
per jaar en drie koöperanten-geneesheren. 
Dat betekent dat bijna twee derden van de 
kosten van het projekt gedragen worden met 
gemeenschapsgeld. 

We bezoeken het grote hospitaal van het 
projekt, waar bijna 6.000 patiënten per jaar 

terechtkomen. Van hieruit bestuurt het projekt 
nog 21 gezondheidscentra. Zo worden in totaal 
meer dan 10.000 zwangere vrouwen per jaar 
opgevolgd. Een eigen school voor verpleeg
kunde vormt jonge Zaïrezen op A2-niveau. 

ONDERVOEDING 
Eén van de grote problemen in deze vrucht

bare landbouwstreek is de ondervoeding van 
de kinderen. Dat lijkt een kontradiktie. In 
principe is alles aanwezig om voor voldoende 
landbouwproduktie te zorgen voor de hele 
Kivu: vruchtbare gronden (maar minder en 
minder vanwege de overbevolking), een schit
terend klimaat, arbeidskrachten,... Toch heb
ben de kinderen af te rekenen met een tekort 
aan eiwitten, vooral omdat de voeding veel te 
eenzijdig blijft: steeds maniok, nauwelijks 
vlees of vis. Het onderzoekscentrum van Lwiro 
houdt de cijfers over de ondervoeding bij. De 
situatie verbetert er niet op, en als we het 
kleine kinderziekenhuis van Lwiro bezoeken 
tonen de Vlaamse dokters daar hoe zij onder
voede kinderen maandenlang intraveneus 
moeten behandelen om hen een kans op 
overleven te geven. 

Het projekt van FOMULAC wil verder gaan 
dan alleen maar medische hulp. De jongste 
jaren werd er gewerkt aan een boomkwekerij, 
aan verbeterde kleinveeteelt en visteelt, aan 
de konstruktie van eenvoudige maar doeltref
fende landbouwwerktuigen en vooral aan de 
strijd tegen de erosie. Maar dat stuk van het 
grote projekt werkt nog lang niet zoals het 
hoort. 

RUST 
Dokter Dirk De Groo^ ontvangt ons m de tuin 

van zijn eenvoudig maar ruim huis vlak aan het 
Kivumeer. Het brede grasveld glooit af tot in 
het grijze water. Bijna onhoorbaar glijden de 
smalle houten bootjes van de vissers voorbij. 
Zij gaan op zoek naar de Tilapia, de traditione
le vis, voor hen een feestmaaltijd bij uitzonder
lijke gelegenheden. Zelfs op de middag, als de 
zon hoog staat te branden, blijft het aange
naam koel vlakbij het water. Het echte Zaïrese 
bier, de Primus, komt op tafel en Zaïrezen en 
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ONTWIKKELING 

Het grote hospitaal van de gezondheidszone Katana ontvangt meer dan 6.000 
patiënten per jaar. 

IVIet smalle liouten bootjes gaan de vissers op zoek naar de Tilapia-vis 
(foto's Peter Verlinden) 

Vlamingen diskussiëren uitvoerig over hun 
werl<, over het belang van dit projekt voor de 
regio Katana. 

André Geens neemt ruim de tijd om met alle 
betrokkenen te praten. Hier komt niet elke 
maand een minister op bezoek die nu eens 
met eigen ogen wil zien wat koöperanten en 
vrijwilligers opbouwen. Er zijn problemen, 
want het gaat toch altijd te traag met de 
administratie in Brussel, geld is er steeds te 
kort, en zelfs de samenwerking met de plaatse
lijke autoriteiten komt ter sprake. Maar toch 
overheerst de indruk dat hier ernstig werk 
wordt gemaakt van de ontwikkeling van een 
regio met zovele mogelijkheden. 

De zeer traditionele landbouw moet kunnen 
groeien naar een meer efficiënte grondbewer-
king, met respekt voor de plaatselijke gewoon
ten, die slechts zeer langzaam gewijzigd kun
nen worden. De veeteelt in het gehele gewest 
van Zuid-Kivu staat nog op een zeer laag pitje. 
Ook de visserij blijft een ambachtelijke aange
legenheid die met veel inspanningen kan om
gevormd worden tot een volwaardige ekonomi-
sche aktiviteit, ten gunste van een betere 
voeding voor de plaatselijke bevolking. 

DURE ENERGIE ^ 
Het ontwikkelingswerk op het platteland 

staat in schril kontrast met de industriële 
energieprojekten van Ruzizi. Op de stroom die 
de grens vormt tussen Zaïre en Burundi wordt 
een tweede waterkrachtcentrale gebouwd: 
Ruzizi II. 

De eerste waterkrachtcentrale, een paar 
kilometer verder op de stroom, werkt al sinds 
1958. Ruzizi I levert elektriciteit aan Burundi, 
aan Rwanda en uiteraard aan Zaïre met de 
steden Bukavu, Katana en Goma. Deze oude 
centrale draait nog maar op 30 % van zijn 
vermogen, omdat een aantal onderdelen in 
slechte staat zijn. Er zijn plannen om de hele 
zaak grondig te renoveren. Ondertussen wordt 
toch maar een gloednieuwe centrale Ruzizi II 
gebouwd. 

Op een vraag van minister André Geens 
naar de rendabiliteit van de nieuwe centrale, 
moeten de ingenieurs toegeven dat zij de 
geleverde elektriciteit ver onder de kostprijs 
verkopen. Ruzizi II zal dus nog jarenlang, 
misschien wel altijd, verlieslatend blijven. Dat 
ontlokt de minister de scherpe uitspraak dat 
,,alleen maar de betrokken bouwondernemin
gen en leveranciers iets zullen overhouden 
aan dit imense projekt". De gastheren van 
Ruzizi II waren niet erg gelukkig met die 
openheid van de minister van Ontwikkelings
samenwerking, maar zij zullen zich zijn uit
spraak nog lang herinneren. 

Voor alle duidelijkheid, op geen enkele ma
nier participeert de minister van Ontwikke
lingssamenwerking in dit projekt. 

PVL 
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^iiii HI inl ine 

ISLAM: BEDREIGING 
OF VERRIJKING? 

N de Baron van Munchausen staat een 
maatschappij te kijk die een blijft door 
vijandbeelden De overheid voert de bele
gering door Turken op Dat is de kern van 
de ideologie die de samenleving struktu-
reert De bevolking voert gedwee uit wat de 
overheid oplegt Tot de baron zijn verhaal 
doet HIJ krijgt de mensen zo ver dat ze 
hem tot de stadspoort volgen Daar stellen 
ze vast dat de baron gelijk heeft de vijand 
IS reeds lang weg (Wenen 1683) Het 

vijandbeeld is ovenwonnen Enkel wat flarden 
blijven hangen 

De Islam, bedreiging of verrijking'' Heeft het 
met veel te maken met de Westerse verbeel
ding'' Wat wordt daarin uitgesproken'' Welke 
denkbeelden worden zo uitgesloten'' Dezelfde 
vraag wordt aan Islamieten gesteld 

WESTERSE B E E L D E N ^ 
De kerstening van Europa leidde tot een 

herschikking van de tijd De mensheid is dank 
ZIJ het oude verbond van God met zijn „volk" 
(Abraham, (Vlozes, de profeten en 'n aantal 
heersers van Palestina als prototypische figu
ren) op weg naar sociale en innerlijke verlos
sing De Jood Jezus van Nazareth belichaamt 
de hernieuwing van dat verbond op 'n volwaar
dige wijze Zijn verrijzenis is het verhaal van 
Gods volledige ,,ja" Geleidelijk aan groeit bij 
de eerste kristenen de visie dat de geschiede
nis, de opgang naar het Rijk Gods, nu onder 
Jezus' heerschap verloopt 

De aanspraken van het Jodendom komen m 
de schaduw van die geschiedenis terecht, 
gezien het Jodendom met lukte in de integratie 
van Jezus' volgelingen De Islam valt helemaal 
buiten de waarneming Hij kan hooguit nog 
begrepen worden als een Arabische weg van 
buiten het kristendom naar het kristendom toe 
Dit denkspoor treffen we bij positief ingestelde 
kristelijke intellektuelen inderdaad aan Onze 
jaartelling bezegelt het onbelang van de Islam 
Daarom begint de Islamitische jaartelling bij 
Mohammeds migratie van het ,,heidense" 
Mekka, waar zijn situatie onhoudbaar werd, 
naar Medina Dit is de hidjra, in 622, het jaar 1 
voor de Islamiet 

Thans wordt deze migratie voor militante 
fanatici de dogmatische toetssteen Het Islami

tisch nieuwjaar simboliseert hier meteen de 
breuk met een maatschappij die van God 
wegleidt Migratie wordt dan een plicht, net als 
het verwijderen van de rotte appels uit de 
eigen Islamitische gemeenschap Exkommu-
nikatie en hidjra (takfir wa hidjra) de naam van 

Bij ons, net zoals in onze buur
landen, beheerst de aanwezig
heid van migranten - vooral af
komstig uit Islam-ianden - meer 
en meer het sociale en politieke 
leven. Om deze realiteit heen-
draaien zonder het vraagstuk te 
onderkennen zou van struisvo
gelmanieren getuigen. Het pro
bleem is ook niet eenvoudig. 
Over de Islam bestaan er tal van 
verhalen, maar ook en vooral 
veel vragen. De voornaamste 
vraag is wel of de Islam een 
bedreiging of een verrijking voor 
het Westen is. 
De vraag stellen is ze ook (pro
beren te) beantwoorden. En dat 
is niet zo eenvoudig omdat bij 
zo'n antwoord ook enige (gods
dienstige) historiek hoort. 
De tekst van ons omslagverhaal 
is geen wegwerpartikel, de geïn
teresseerde lezer kan het naar 
eigen goeddunken bewaren of 
onnuttig achten. Het levert alvast 
voldoende stof om over het 
waarom van de Isiam-aanwezig-
heid in Europa na te denken of 
om van gedachten te wisselen. 
Dit artikel poogt geen "evange
lie" te zijn, maar wil een bijdrape 
leveren tot begrip, kennis en dis-
kussie. 

=«^''^SMW«^»»«^'' . 

de groep die de Egyptische president Sadat in 
1981 terechtstelde' Wij bedenken er gemakke
lijk andere namen bij Dit militant fanatisme 
van Islamieten treft ons vandaag meer dan de 
Islam zelf Het bedreigend gelaat van enkele 
groepen verhult de grondige vraag of God in 

Jezus en in Mohammed tegelijkertijd nabij 
komen kan op de definitieve wijze die beider 
volgelingen verkondigen De jaartellingen sim-
boliseren dit en sluiten de andere betekenis 
uit 

EUROPEOCENTRISME 
Niet enkel onze tijdsvisie maakt de Islam 

onzichtbaar Hetzelfde gebeurt ruimtelijk De 
bijdrage van de Islamwereld tot de Europese 
beschaving is een feit Wie vandaag naar 
Mallorca reist, vindt nog maar weinig sporen 
van het Europees-Islamitisch erfgoed De reizi
ger volgt er eerder het spoor van koningshui
zen die de laatste Islamitische dinastieen uit 
Mallorca verdreven Meer sporen treft hij aan 
in Al-Andalus, te Cordoba in Andaloesie In 
756 werd de stad de zetel van de Omajjaden 
Deze Mekkaanse aristokraten hadden het lei
derschap over Arable uit de handen van Mo
hammeds volgelingen (de eerste vier kaliefen) 
in 661 heroverd Elders namen de Abbassiden 
het Omajjadenrijk over (750-1258) In Zuid-
Spanje kwam het tot grote bloei 

De moskee, nu een katedraal, getuigt van de 
opbloei van de geest onder een Islamitisch 
regime dat Joden, Kristenen en Islamieten 
meestal tot vreedzaam samenwerken bracht 
Hier werkte men aan bruggen tussen redelijk
heid (de Griekse filosofie als model) en geloof, 
die voor de toekomstige universiteiten een erg 
belangrijke springplank waren Zo staat Cordo
ba aan de bron van de geestelijke hegemonie 
van Europa Wat voor ons echter een bron is, 
IS voor de Islamwereld voor lange eeuwen wel 
een eindpunt Het lijkt erop dat degenen die de 
Islamwereld vandaag het meest m de wereld-
aktualiteit brengen, nog steeds wachten op 'n 
Galilei-effekt Een ernstige integratie van we
tenschap en geloof, moderniteit en geloof vindt 
haar weg met in de media, en blijft moeizaam 
in een aantal Islamitische gemeenschappen 

POLITIEK OVERWICHT" 
Benevens de verschillende tijdsbeleving en 

de vestiging van een geestelijk overwicht her
schikte het politiek-militair optreden de geo
grafische ruimte Europa zonder Islam werd de 
navel van de wereld Tussen de inname van 
Mekka vanuit Medina onder leiding van de 
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Net zoals in andere godsdiensten draait voor de moslim alles rond een „volledige 
overgave aan dé God". 

Mekkaan Mohammed, en het doorstoten van 
„islamitische legers" tot Poitiers, verloopt 
slechts één eeuw (Karel Martel, 732). Met de 
middelen van toen bewijst het de vitaliteit van 
deze Arabische i.;r''''-r'! en het gebrek aan 
weerbaarheid van de tegenpartijen. Inmiddels 
is het hele Middellandse Zeegebied or.dc 
Arabische kontrole. De ekspansie van de Islam 
zet zich eveneens oostwaarts door. In 1453 
valt Konstantinopel. In 1683 staan de legers 
van het Osmaanse rijk (naar de naam van de 
stichter) voor Wenen. Ook voor dit rijk begint 
het verval spoedig. 

Wij schrijven de geschiedenis anders. In 732 
verdreef Karel Martel de ,,Saracenen". De 
kruistochten hielden het slagveld buiten het 
politiek zwakke Europa. Eigen kristelijke vor
sten maakten in Europa schoon schip. Vanaf 
de zestiende eeuw tekenen zij/wij de wereld
kaart. De buit wordt naar de koninklijke hoofd
steden versleept. Vanaf het Roelandslied ver

tellen onze legenden deze geschiedenis, 
waaruit anderen opgeruimd worden en op een 
hoopje geveegd. De Islam wereld: achterge
bleven gebieden die zich lieten kolonizeren. 
Vandaag: kultuurarme migranten. Meestal 
herleiden we die wereld tot de Arabieren, 
slechts één tiende van de Islambevolking. Het 
bruikbare rekenen we tot onze kuituur:,,admi
raal", „algebra",... Het vreesaanjagende, 
zoals de sjariawetten, vereenzelvigen we met 
,,hun" kuituur: ,,assassins", ,,assassijnen", 
naar de hasj-rokende Islamitische krijgers 
(hashashijja), thans volgelingen van de Agha-
Khan. 

In 1974 erkende de Belgische regering de 
Islam als godsdienst omwille van de olienood. 
Dit simptoom van kantelende machtsverhou
dingen op wereldschaal heeft nog niet geleid 
tot een nieuwe visie op de Islamitische ge
meenschappen en op hun godsdienst. Het 
perspektief blijft europeocentrisch, kristelijk-

humanistisch. Wie zich als westerling tot de 
Islam bekeen wordt bedenkelijk bekeken. Het 
past hier niet. Sommigen vinden het een 
verraad van de eigen groep. Zulke gedachten 
werken onbewust en nemen soms een subtiele 
vorm aan. In Knack nr. 27, 5 juli 1989, biz. 16, 
hekelt men bijvoorbeeld dat het Islamitisch en 
Kultureel Centrum, 'n Vlaams bekeerling af
vaardigt naar een Islamkommissie van P. 
D'Hondt. De Islam, een geloof voor migran
ten? 

ISLAMITISCHE F E I T E N " 
Ten aanzien van de Islam hebben we vooral 

een vijandbeeld ontwikkeld, dat de evenknie 
houdt van de ,,heilige-oorlog"-these die we 
moslims niet helemaal ten onrechte toedich
ten. Ons mensenrechtenkoncept scherpt dit 
dualistisch perspektief nog aan in plaats van 
het te milderen. De sjana-straffen (amputatie, 
geseling, steniging, terechtstelling), het 
moordbevel ten opzichte van Rushdie, de 
uitspraak dat AIDS-patiënten maar dood moe
ten ter beveiliging van de meerderheid (is het 
niet demokratisch?), gijzelingen, bloedbaden 
(Mekka, Brussel, Parijs, ...), de massahisterie 
rond Khomeini, het ademt die militaire geest 
uit die ons aanmoedigt om het gesprek hier af 
te breken. Wij hadden even goed kunnen 
bedenken dat deze ,,Islamitische" feiten te 
zwart zijn om echt de Islamitische werkelijk
heid te zijn. Is er niet veel politieke mitologie in 
zulk een gerichte opsomming waarin de Islami
tische migrant bij voorbaat reeds geroepen is 
om 'n lastigaard te zijn? Zulke gemeenplaat
sen verhalen ook veel over de verteller. 

MILITAIRE EKSPEDITIES 
Toch kan men er niet buiten: de Islam heeft 

zich op enkele eeuwen tijd en met schaarse 
middelen verspreid met militaire ekspedities. 
Eerst is Mohammed politiek leider geworden 
van Medina (622). Hij heeft strijd geleverd op 
het thuisfront (ten aanzien van Joodse stam
men) en tegen de Mekkanen, zijn stadsgeno
ten. Het wisselend sukses eindigde met de 
vreedzame inname van Mekka in 630. De 
eerste opvolger van Mohammed, zijn schoon
vader Aboe Bakr, een van de eerste gezellen, 
heeft in die jonge Islamitische gemeenschap 
een burgeroorlog moeten indijken. Omar, een 
andere gezel van het eerste uur, veroverde 
Egypte en Syrië. Na Othman werd Ali, Moham-
meds schoonzoon, tot leider van de Umma ( -
islamitische gemeenschap) aangewezen. Voor 
de Sji'ieten is hij de eerste echte opvolger. Net 
zoals zijn twee voorgangers werd hij vermoord. 
De Mekkaanse aristokratie, de Omajjadendi-
nastie, veroverde de macht over de Islamiti
sche gemeenschappen op Ali. Het tijdperk van 
de gezellen van de Profeet was om. Voor vele 
Soennieten is dit nog steeds het gulden tijd-
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perk van de theokratie der rechtgeleide kalie
fen. Met de Omajjaden (661) wordt het kalifaat 
een profaner gebeuren. Met hien wordt tiet 
Arabisch wereldrijk geboren: een rijk van aan 
de grens met China, over Jeruzalem heen, tot 
in Zuid-Frankrijk. In het Oosten (Damaskus) 
namen de Abbassiden het rijk over (750), 
terwijl het kalifaat grote momenten beleefde 
rond het hof te Cordoba. Vanaf de Xlde eeuw 
kan het de spanningen tussen de verschillen
de samenlevende groepen (Berbers, Arabie
ren, Mozaraben,...) niet meer aan. De Abbas
siden hadden meer sukses in het Oosten. 
Vanuit Bagdad leidden zij de gemeenschap op 
Perzische leest, in kontakt met de wijsheid van 

toen en met inschakeling van Joodse en Kris-
telijke deskundigen. In de Xlde eeuw zal een 
Seldjoeks Sultan (Tughrul Bey, een Turk) het 
kalifaat op een zijspoor duwen en het soenniti
sche element met harde hand op de voorgrond 
schuiven. Mongolen en Osmanen verdelen dit 
rijk als konkurrenten: een smeltkroes van 
moeilijk beheersbare spanningen tussen vol
keren, kuituren, Islamkoncepties Bagdad valt 
in 1258. De kalief en de zijnen worden door 
Mongolen terechtgesteld. Inmiddels zi)n de 
kruistochten (1095-1270) nog steeds aan de 
gang, even zelfs met sji'ietische hulp. In het 
Westen leert men uit deze hoek een vizier 
kennen: Salah Ed-Din. In 1187 verdrijft hij de 
Westerse legers uit Jeruzalem, herovert hij 
Egypte op een sji'ietische strekking, de Ismaë-
litische Fatimiden (voorgangers van de huidige 
Druzen in Libanon), ten voordele van het 
Abbassidische Kalifaat en het Soennisme, dat 
ook vandaag in Egypte standhoudt. 

GEDOMINEERD 
Dit uitgestrekte gebied, met een grote meer

derheid niet-Arabieren, en met vele ruzieënde 
Islamitische gemeenschappen, werd door het 
Westen de jongste twee eeuwen gedomi
neerd. Hetzij door rechtstreekse politiek-mili-
taire aanwezigheid, hetzij ekonomisch, hetzij 
door het grote eksport-artikel: de moderniteit. 

De geschiedenis van het Osmaanse Rijk (nu 
Turkije), van Indië (ook Pakistan) en Indonesië, 
van Perzië (Iran) en van Marokko (met het 
sjariefen-koningshuis dat van Mohammeds 

kleinzoon Hassan afstamt) is onleesbaar in
dien men die Westerse dominantie tussen 
haakjes zet. Vandaag is de wrange nasmaak 
ervan nog lang niet uitgewerkt. Vele Islamiti
sche feiten klinken daarom terecht ideologisch 
en verziekt in plaats van universeel religieus. 

Bij al dit krijgsrumoer vraagt de duurzaam
heid van de Islam om een andere dan militaire 
verklaring: namelijk de aanvaarding van een 
eenvoudig religieus-kultureel model door 
plaatselijke bevolkingen die er hun voordeel in 
vonden. 

KERN VAN DE ZAAK 
Net als in Jodendom en Kristendom draalt 

alles voor een moslim (= diegene die zich in 
volledige overgave op dé God richt) om het 

bestaan van een profetische lijn. Gods Woord 
komt tot ons doorheen het reciet (= Koran) 
van Profeten. Figuren als Noë, Abraham, Mo-
zes, David, Salomon, Jezus en anderen uit de 
wereld van de Bijbel zijn getuigen van Gods 
Woord, Gods kontrakt met de mensen. De 
Profeten verkondigen een levensweg die God 
dienstig is, en bijgevolg ook de mens. ,,Voor
waar, Wij gaven Mozes het boek — twijfel niet 
aan zijn ontmoeting met de Heer — en Wij 
maakten dit boek tot een richtsnoer voor de 
kinderen van Israël", zegt Koran 32,24 (het 
eerste getal duidt het hoofdstuk (= soera) 
aan; het tweede het vers (= aya, teken; 
tussen verschillende uitgaven kan een speling 
van enkele verzen zijn). Mozes had dus ook 
kennis van een archetypisch boek, een beeld 
voor het geopenbaarde karakter. Alleen is het 
de vraag in hoeverre ,,de kinderen van Israël" 
het gerespekteerd hebben? Opvallend staat 
Mozes in de Koran heel dicht bij Mohammeds 
zelfbesef. 

Bij uitstek typeert Abraham (= Ibrahim) de 
moslim in zijn volle overgave aan God ( = 
Islam). Hij is de gemeenschappelijke voorva
der van alle monotheïstische religies. Hij en de 
andere geciteerde bijbelse gestalten uit de 
Koran beelden uit wat die overgave betekent. 
Ze staan er niet om een of ander historisch 
belang, tenzij dit: om de profeet Mohammed te 
overtuigen dat hij zijn profetenambt ook bij 
venwerping moet doorzetten. De voorgangers 
beten immers ook door. 

Het Islamitisch feit is dus dat de Genadevol
le God profeten roept om Zijn Wil te tonen. In 
het al of niet verwaarlozen van dat aanbod, 
een kontrakt, plaatst de mens zich voor het 
Oordeel, heil of onheil dat op de Laatste Dag 
volgt, na Jezus' terugkeer. Wie zondigt ver
stoort God niet. Dat kan de mens niet. Hij doet 
afbreuk aan de overeenkomst, en kan dat 
steeds zelf herstellen: het aanbod blijft gege
ven. Zijn relatie tot God is enkel zijn zaak: het 
forum internum. Die overeenkomst, de Godde
lijk Wet (= sjaria) heeft echter ook 'n uitge
sproken sociale dimensie. Ze wordt gedragen 
in en door een gemeenschap, met gemeen
schappelijke rechten en plichten, het forum 
externum. 

Op dit vlak, het forum externum, zien we 
vooral wat ons tegengaat: de positie van de 
vrouw, het strafrecht dat steunt op vergelding, 
bepaalde gebruiken als het slachten, de siuiei 
en dergelijke. In ons land wordt dit ,-|oo de 
gelovigen meestal tot een simbolisch minimum 
beperkt Ook dat stoort sommigen. In feite 
hebben we nooit geleerd met anderen om m 
gaan. Anderzijds hebben de meeste Islamie
ten nooit geleerd kritisch en gelovig met hun 
geloofsbronnen om te gaan. 

Mare Cels 

Volgende week 

Wie was Mohammed? 
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SAMENLEVING 

KIK '90, GROTE 
KINDEREN ONDEREEN 

D
E meeste genodigden in de konfe-
rentiezaal van een Brussels hotel 
hadden geen flauw idee waar het 
de initiatiefnemers van KIK '90, 
Kind In de Kijker, nu eigenlijk om 
te doen was. De geheimzinnige 
uitnodiging vermeldde alleen dat 
KIK tot stand kwam "onder impuls 
van verscheidene personen en or
ganisaties die de uniel<e betel<enis 
van het l<ind in onze samenleving 

in het volle daglicht willen stellen." En verder 
kwam je alleen te weten dat KIK onder de 
auspiciën staat van Kind en Gezin, en dat Rika 
Steyaert, gewezen CVP-eksellentie, er de 
voorzitter van is. 

DE (EX-)MINISTERS ~ 
De minuten tikten voorbij terwijl stijve har

ken, makkelijk herkenbare kabinettards en 
opgedirkte prima donna's uit verzuilde vrou
wenverenigingen zich beleefd handjes schud
dend een weg zochten naar hun al dan met 
voorbehouden roodfluwelen stoeltje. Een rozi
ge prof. dr. Frans Van Mechelen, BGJG-
voorzitter en eveneens gewezen CVP-minis-
ter, kon zijn pret niet op toen Brussels minister 
Jos Chabert (CVP of wat had U gedacht?) als 
enige minister in funktie eindelijk de zaal 
binnenschreed. De minister, een minister kan 
toch niet uit de toon vallen, vond de eerste nj 
vooraanstaanden wel een vluchtig handdrukje 
waard. 

Gelegenheidspresentatrice Leen Persyn 
dreef de nieuwsgierigheid ten top en kondigde 
een blitse diamontage aan. Blits inderdaad, en 
zo professioneel gemaakt dat men waarschijn
lijk een beroep heeft gedaan op het buro dal de 
GVP-kieskampanjes in keurig-ondeugende ge
zinstaai verbeeldt. 

DE MULTINATIONALS 
ledereen in de stemming dus! Voorzitter 

Rika Steyaert vond de tijd gekomen om een 
woordje uitleg te geven. Het doel van de 
vereniging is de maatschappij te sensibiliseren 
voor het jonge kind en in Vlaanderen zowel 
gezinnen als bedrijven, overheid en non-profit-

sektor en al wie er op enige wijze bij betrokken 
is, duidelijk te informeren over dat kind en zijn 
leefwereld. Wanneer je kaderleden van Spa, 
GB-INNO-BM, Nestle, Procter & Gamble te
rugvindt in de stuurgroep van KIK '90 weet je 
meteen hoe laat het is. In de Raad van Bestuur 
zitten overheidsdiensten naast vrouwenorga
nisaties, vertegenwoordigers uit de weten
schappelijke en gezondheidswereld en andere 
"betrokken" verenigingen. Een aantal onaf
hankelijke organisaties en voor de rest een 
echt pluralistisch allegaartje: de KAV, de kris-
telijke middenstandsvrouwen, de gezinsdlenst 
van de Boerenbond en de socialistische vrou-

*^^Wê 

KIK '90 is een nieuw initiatief van 
een aantal organisaties die zich 
met kinderen van O tot 6 jaar 
bezighouden, en een aantal be
drijven wiens belangstelling 
voor het kind vooral de porte
monnee van mama of papa be
treft. Kind in de kijker, want dat Is 
KIK voluit geschreven, gaat door 
van 16 tot 20 mei in de Hallen te 
Kortrijk. Tentoonstellingen, ani
matie en konferenties zullen er 
onze aandacht vestigen op een 
uitstervend specimen: het kind. 
Of Vlaanderen met KIK kind
vriendelijker zal worden, is een 
andere zaak. 

wen staan borg voor een uitgesproken Ideolo
gische verscheidenheid. 

De geplande aktiviteiten tijdens de vijfdaag
se in de Kortrijkse Hallen omvatten naast een 
tentoonstelling ook een aantal rand manifesta
ties zowel van wetenschappelijke aard als 
algemeen en aansluitend bij de kinderwereld. 
De symposia zullen tema's behandelen met 
een pedagogische, medische en sociologische 
inslag: het kind als kijkkastkind, fetale groei-
faktoren, het verdwijnen van de kindertijd. 

Men hoopt dat KIK '90 een machtig gebeu
ren zal worden, een begrip voor alle Vlamingen 
die van kinderen houden. Met een steeds 
bitsiger abortusdebat op de achtergrond, zal 

W^^ ^ ^ -

Kind in de Kijker '90 wordt een beurs 
voor babies, peuters en kleuters. Han
delsbelangen, wetenschap en animatie 
hand in hand. 

KIK Vlaanderen op het hart trachten te druk
ken hoe belangrijk kinderen wel zijn. We 
vreesden elk moment Firmin Aerts de zaal te 
zien binnenkomen, maar onze vrees was on
gegrond. Het pluralistisch karakter van de 
vereniging verbood trouwens onze-lieve-vrou-
webeeldjes op te hangen in de konferentie-
zaal. Dus hingen er maar wit-roze schooltasjes 
in de reuzebloementuilen, een zeer stijlvol 
zicht. Maar onze kinderen onder de zes heb
ben daar helemaal geen boodschap aan. En of 
Vlaanderen kindvriendelijker zal worden na 
een door enkele referaten en speeltuigen ge-
kamoefleerde beurs in de Kortrijkse Hallen, 
durven we evenzeer te betwijfelen. 

(pdj) 

19 WIJ - 22 SEPTEMBER 1989 



SAMENLEVING 

EEN POTENTIËLE 
DRUKKINGSGROEP VAN 

400.000 LEDEN 

T
IEN jaar terug zocht een jonge 
weduwnaar uit Gent m zijn omge
ving naar lotgenoten Enk Goe-
maere wou zijn isolement en een
zaamheid doorbreken en slaagde 
er na verloop van tijd in enkele 
weduwen en weduwnaars bij el
kaar te krijgen Ze doen uitstap
jes, organiseren een dans- of 
praatnamiddag, of gaan eens ge
zellig eten Druppelsgewijs sluiten 

steeds meer mensen aan en het idee ontstaat 
om er een echte vereniging van te maken Enk 
Goemaere praat over zijn plannen met Phil 
Bosmans van de Bond Zonder Naam, die hem 
onmiddellijk zijn morele en financiële steun 
toezegt Zo wordt de Nederlandstalige Vereni
ging voor Weduwen en Weduwnaars geboren 

In alle delen van Vlaanderen komen WW-
afdelingen van de grond, en eind '86 krijgt de 
vereniging een wettelijk beslag als vzw In 
Limburg start men ook met aktiviteiten die 
specifiek naar jongere (-45 jaar) weduwen en 
weduwnaars gencht zijn De jongeren-bewe
ging neemt snel uitbreiding, wat de noodzaak 
ervan duidelijk aantoont Jonge weduwen en 
weduwnaars moeten immers met eigen pro
blemen afrekenen, die een gevolg zijn van hun 
specifieke sociale en financiële situatie, en ze 
hebben een ander belangstellingsveld dan de 
oudere leden 

DOORGANGSHUIS 
IVIomenteel telt de Vereniging om en bij de 

1 500 leden, verdeeld over 17 afdelingen m het 
Vlaamse land Dit ledenbestand verandert erg 
snel jaarlijks vallen er een paar honderd leden 
weg, en komen er een paar honderd bij De 
vereniging is blijkbaar voor een groot aantal 
leden een doorgangshuis een hulpgroep waar 
men steun en kontakt vindt in een periode 
waann men het moeilijk heeft, maar waar men 
doorgaans uitstapt eens men een nieuwe part
ner gevonden heeft 

Elke afdeling heeft een eigen bestuur, een 
eigen tijdschnftje en een eigen aktiviteitenaan-
bod In volgende regio's wil de vereniging in de 
nabije toekomst voet aan de grond krijgen 
Tongeren, Aarschot, Vilvoorde, Oudenaarde, 
Tielt, Eekio, Oostende en leper Het potentieel 
aan weduwen en weduwnaars is voldoende 
groot in deze streken, maar het is met makke
lijk om geschikte vrijwilligers te vinden 

Op 1 oktober viert de Vereniging te Meche-
len haar tweede lustrum met een euchanstie-
viering, een akademische zitting, een eetmaal 
en een gezellig samenzijn We gingen eens 

Vlaanderen telt ruim 400.000 we
duwen en weduwnaars. Een in
drukwekkende potentiële druk-
kingsgroep, tenminste, wanneer 
ze georganiseerd zouden zijn. 
De intussen tien jaar oude Ne-
derlandsteilige Vereniging voor 
Weduwen en Weduwnaars wH tot 
zo'n drukkingsgroep uitgroeien. 
Op 1 oktofcwr viert de vereniging 
haar tweede lustrum te Meche-
len. 

praten met nationaal sekretaris Pieter De 
Lauw 

WIJ: Is een nieuwe levenspartner vinden 
niet één van de belangrijkste doelstellingen 
van de vereniging? 

Pieter De Lauw: „Neen, dat is met de 
bedoeling Al gebeurt het natuurlijk wel De 
belangrijkste bedoeling is het opvangen van 
mensen die plots hun partner verliezen Door 
een aangenaam en zinvol verenigingsleven op 
te bouwen proberen we te voorkomen dat die 
mensen in een uitzichtloos isolement verval
len, met meer buiten komen " 

EENOUDERGEZIN 
WIJ: Welke aktiviteiten worden er dan 

zoal georganiseerd? 

Pieter De Lauw: „Dat varieert van afdeling 
tot afdeling Enkele voorbeeldjes teaterbe-
zoek, hobbytentoonstelling, wandelen, eens 
gaan eten, een praatnamiddag, een kaartje 
leggen, en ga zo maar door Er worden per 
afdeling een tiental aktiviteiten per maand 
aangeboden " 

WIJ: Met welke specifieke problemen 
hebben de weduwen weduwnaars vooral te 
kampen? 

Pieter De Lauw: „Je hebt natuurlijk geen 
twee dezelfde weduwen of weduwnaars, zoals 
je ook geen twee dezelfde mensen hebt 
Iedereen heeft dus ook af te rekenen met zijn 
eigen problemen Maar grosso modo kan je de 
weduwen en weduwnaars in drie kategorieen 
indelen, die elk mm of meer specifieke zorgen 
hebben 

Zo ligt het voor de hand dat jonge weduwen 
of weduwnaars makkelijker in zware proble
men terechtkomen dan oudere ze hebben 
vaak nog kinderen ten laste, waar ze opvang
moeders voor moeten vinden Jonge weduwen 
moeten soms tot 15 000 frank per maand van 
hun salaris aan kinderopvang spenderen Je 
begrijpt dat jonge weduwen, die rond moeten 
komen met een inkomen, zeer gemakkelijk in 
de bestaansonzekerheid verzeilen Er moet 
dus nog heel wat veranderen op sociaal vlak 
We hopen met onze vereniging druk te kunnen 
uitoefenen op de overheid om de situatie van 
de eenoudergezinnen bvb te verbeteren De 
nieuwe belastingwet, nog een mooi voorbeeld, 
benadeelt in feite de eenoudergezinnen 

Mensen die op oudere leeftijd hun partner 
verliezen, hebben minder vaak met materiele 
en financiële problemen af te rekenen Hun 
huis IS afbetaald, ze hebben een komfortabel 
pensioentje of een goede wedde Dit wil echter 
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SAMENLEVING 

I 
Pieter De Lauw: ,,Het is voor buitenstaanders niet makkelljl< om ons te 
begrijpen." 

niet zeggen dat de emotionele slag of de 
emotionele problemen eraan verbonden min
der groot zijn. 

Een ander punt waar wij snel verbetering in 
zouden wensen, is het rouwverlof. Momenteel 
is dat drie dagen, maar dat is belacfielijk. Op 
drie dagen kan je onmogelijk zo'n zware slag 
als f)et overlijden van je partner te boven 
komen." 

WIJ: De lotsverbondenheid speelt een 
grote rol in de vereniging. 

Pieter De Lauw: „Ja, die is zeer belangrijk. 

Het is bijna ondoenbaar om als weduwe of 
weduwnaar over je problemen of gevoelens te 
spreken met mensen die niet hetzelfde meege
maakt hebben. Als je zelf geen weduwe of 
weduwnaar bent, is het praktisch onmogelijk 
om ons te begrijpen of juist met ons mee te 
voelen. 

VIJFDE WIEL 
Als je plots je partner verliest, komen er ook 

problemen voor de pinnen met je familieleden, 
je oude vrienden, je kinderen. Het is vaak niet 
gemakkelijk om die problemen met hen door te 
praten en op te lossen. Een weduwe met 
volwassen kinderen die nog thuis wonen bvb. 
kan gekonfronteerd worden met een zoon die 
na het verlies van zijn vader meent de huishou
delijke touwtjes zelf in handen te moeten 
nemen. We hebben gevallen meegemaakt 
waar dat op het tirannieke af ging. 

Wat vele weduwen of weduwnaars ook pijn
lijk treft, is de houding van hun eigen goede 
vrienden of buren. De weduwe of weduwnaar 
wordt daar ergens als konkurrentie beschouwd 
voor de eigen relatie, hoe bizar het ook mag 
klinken. Naast het verlies van de partner komt 
er vaak nog eens het verlies van goede vrien
den of vriendinnen bij. Dit probleem is niet 
uitzonderlijk, vele tientallen leden hebben het 
meegemaakt. In sommige gevallen rijzen er 
zelfs gelijkaardige problemen met familiele
den. 

Als weduwe of weduwnaar heb je ook zelf 
het gevoel er niet echt meer bij te horen, een 
beetje het vijfde wiel aan de wagen te zijn. Pas 
als je weer een nieuwe relatie hebt, betert dat. 

Onze vereniging vervult daarom de noodza
kelijke opdracht om met lotgenoten te kunnen 
praten, en zeker te weten dat je begrepen 
wordt, leder van ons weet waar we over 
spreken. Een buitenstaander kan dat nooit op 
dezelfde manier opvangen." 

WIJ: Hoe komt U in kontakt met weduwen 
of weduwnaars? 

Pieter De Lauw: „We hebben o.m. kontakt 
met 't Trefpunt Zelfhulp van de Leuvense 
universiteit. Zij sturen de mensen die bij hen 
komen aankloppen door naar ons. We bekij
ken ook de overlijdensberichten in de kranten. 
Dan wachten we een aantal maanden vooral
eer we een briefje sturen om onze vereniging 
voor te stellen. Maar toch is dit blijkbaar niet 
voldoende. We willen dus nog meer naar 

bulten komen, ons in heel Vlaanderen bekend 
maken. Op die wijze hopen we meer leden te 
krijgen, en ook een sterkere drukkingsgroep te 
worden." 

LUSTIG 
WIJ: Bestaat er een verschil in drempel

vrees tussen vrouwen en mannen? 

Pieter De Lauw: „Da? weet ik niet. Er zijn in 
ieder geval veel meer vrouwen lid dan man
nen. Anderzijds zijn er ook veel meer weduwen 
dan weduwnaars: op nationaal vlak is de 
verhouding vijf tegen één. Het is dus niet meer 
dan logisch dat wij ook meer vrouwen in de 
vereniging hebben dan mannen. Maar toch ligt 
de verhouding bij ons nog iets schever: zeven 
tegen één." 

WIJ: Gaan weduwen en weduwnaars al
gemeen gesproken sneller op zoek naar een 
nieuwe partner dan vroeger? 

Pieter De Lauw: „Ja, ik geloof van wel. 
Maar ze zoeken dikwijls op de verkeerde 
plaats. Er zijn jonge weduwen met kinderlast 
die in zo'n noodsituatie verzeilen, dat ze de 
eerste de beste gelegenheid aangrijpen om 
kontakt te zoeken en te aksepteren. Zij zijn dan 
ook de eerste en gemakkelijkste slachtoffers 
van mensen die daar misbruik van willen 
maken." 

WIJ: Het beeld van de lustige weduwe is 
nog niet verdwenen? 

Pieter De Lauw: „Ha ja, dat komt er ook bij. 
Maar er zijn mannen die er echt van profiteren, 
die het zoeken. Vrouwen in grote nood zijn 
gemakkelijke slachtoffers. Maar dat probleem 
stelt zich ook voor uit de echt gescheiden 
vrouwen en mannen. In de vereniging waar
schuwen we onze leden zeker voor huwelijks
bureaus. Het kost je een smak geld, en de 
goede trouw van veel "kontakten" moet in 
vraag gesteld worden. Veel van die mensen 
zijn helemaal niet op zoek naar een nieuwe 
partner. Bij ons daarentegen is een partner 
zoeken niet de hoofdzaak, en daarom juist 
kunnen relaties veel beter groeien." 

(pdj) 

IMeer informatie over de Nederlandstalige 
Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars 
kan bekomen worden bij nationaal sekreta-
ris Pieter De Lauw, Nijverheidstraat 80, 
2800 IMechelen (015/21.94.62). 

Het feestprogramma op 1 oktober te Me-
chelen vangt aan om 9 u. met een eucharis
tieviering in de Sint Romboutskatedraal. 
Om kwart over tien staat een akademische 
zitting in de Stadsfeestzaal op het program
ma, gevolgd door een eetmaal. 's Namid
dags is er een gezellig samenzijn met voor 
elk wat wils. Er is kinderopvang voorzien. 
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MENGELWERK 

AKKE-AKKE-TUUT-TUUT WEG ZIJN WIJ! 
Wie heeft er als dreumes niet gedroomd om 

ooit machinist van een stoomlol<omotief te 
worden? Hoeveel huisvaders kopen er geen 
elektrisch speelgoedtreintje voor zoontjelief, 
om er dan stiekem zelf mee te spelen? 

Om optimaal aan de verzuchtingen van de 
spoorliefhebbers te voldoen pakt de vereni
ging MSTB (Museumstoomtrein der Twee 
Bruggen) van Vilvoorde uit met een unikum. 
De MSTB is al sinds 1980 aktief, ze baat in 
Vilvoorde suksesvol een museumspoorlijn uit, 
ze rijden er met stoom-en diesellokomotieven 
en ook een oude motorwagen doet er regelma
tig dienst. De verniging draait volledig op het 
entoesiasme en de werkkracht van vrijwilli
gers. 

Sinds enige tijd kan je bij de MSTB zelf écht 
machinistje spelen. Na enkele maanden scho
ling stomen ze je klaar om in volgorde hulpsto
ker, stoker en ten slotte machinist te worden. 

De kursussen die uiteindelijk leiden tot het 
machinistenbrevet gaan door in de winterpe
riode, 's zaterdags om de veertien dagen. De 
eerste les wordt op zaterdag 18 november 
gegeven. 

Wanneer er nog enig skeptisisme in je 
schuilt, wip dan eens binnen op de informatie
vergadering die doorgaat op 4 november. Wie 
hiervoor interesse heeft neemt best even kon-

Wie weet gehoorzaamt dit stalen ros binnenkort aan uw bevelen. 

takt op met Luc Loenders tel.: 02/720.38.95 
(na 19 uur), Karel Vander Perren tel.: 02/ 
251.54.96 (na 18 uur) of met het sekretariaat 

van de MSTB tel.: 02/251.54.78, het sekreta
riaat is open van maandag tot vrijdag van 14 tot 
18 uur. 

TWEE MALEN, 
EEN BETALEN 

Met z'n tweetjes uitgebreid gaan schransen 
en slechts één van de twee maaltijden beta
len? Ook dat kan nu. 

Reeds 400 restaurants van de betere mid
denklasse in Vlaanderen en Wallonië hebben 
zich bij de formule Free For One aangesloten. 
Dit sisteem kent reeds een enorm sukses in de 
Vernigde Staten, waar het zijn oorsprong kent, 
en in Duitsland. In ons land is Free For One 
van start gegaan in juni dit jaar, de managers 
mikken op een goeie 100.000 leden na één 
jaar werking. 

Wat is er dan zo geweldig aan deze formu
le? Mits betaling van 1.500 fr. bent U voor een 
jaar lid van Free For One. Spoedig ontvangt U 
een lidkaart (de zoveelste credit-kaart) en een 
gids („Discover & Enjoy") waarin naast aller
hande informatie over gastronomie en nuttige 
tips over ontspanningsmogelijkheden, de aan
gesloten resaurants zijn opgenomen. In die 
gids diept U een restaurant op, U grijpt de 

telefoon en reserveert voor twee personen. 
Uiteraard meldt U zich als lid van ,,Free For 
One". U geeft uw lidkaart aan de waard en 
maakt een keuze voor twee personen uit de 
spijskaart (er is geen prijslimiet in het sisteem 
van Pree For One) maar U betaalt slechts één 
van de twee menu's! De restaurateur zal u het 
goedkoopste menu aanbieden. De dranken 
zijn natuurlijk niet in het voordeel inbegrepen. 
Het IS de bedoeling dat U met uw FFO-kaart 
steeds een ander restaurant aandoet. 

LIFESTYLE 
Voordelig dus, want na één tête-a-téte hebt 

U het lidgeld al teruggewonnen beweren de 
managers van Free For One. De FFO-jongens 
hebben echter nog meer pijlen op hun boog. 

wanneer de formule Free For One-Dinner vlot 
loopt gaan ze van start met Free For One-
Hotel, gevolgd door Free For One-Sports, Free 
For One-Leisure, Free For One-Travel, enz... 

Het is eveneens de bedoeling de andere 
Europese landen te veroveren. Doelstelling 
van FFO is leder van ons met volle teugen te 
laten genieten van de schone kanten des 
levens, en dit in ons geliefd vakantieoord, doch 
steeds onder het motto: plezier voor twee 
betalen voor één. 

Bedrijven kunnen lidkaarten van FFO als 
incentive aan personeel of klanten schenken 
(volgens Wolters' woordenboek Engels/Neder
lands wil incentive prikkeling zeggen). 

Free For One wil naar eigen zeggen geen 
,,elitaire club" zijn, alhoewel naar klasse en 
stijl wordt gestreefd en dit zowel in de restau-
rantkeuze als in de ledenwerving. Als U van 
zichzelf vindt dat U er treffelijk uitziet, en U wil 
wel eens wat anders dan gehaktballen uit de 
frituur om de hoek, dan zit je snor bij Free For 
One: discover and enjoy with Free For one, 
that's new lifestyle! 

Voor meer informatie: FREE FOR ONE-
BELGIUM, Basilieklaan 384-1080 Brussel, 
tel.: 02/425.25.19. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 9 
HORIZONTAAL 

3 Ondergrondse stapelplaats voor bijbelse 
bruiloftsdrank (9) 

7 Daar ontbreekt mets aan (6) 
8 Dat gebouw is deel van een kledingstuk 

(4) 
10 Daar hebben ze nu tractoren voor in de 

plaats (5) 
12 Borend dier (4) 
14 BIJ het maken van kaas is dit hulpmiddel 

onvermijdelijk (8) 
15 Snel water (5) 
17 't Is nog fris ook m de gevangenis (7) 
19 Voor wie dit krijgt, is het tegelijk afgelopen 

(6) 
21 Die mensen houden met van werken (3) 
22 Het zit in dit ogenblik dat iets van kultuur-

historisch belang is geworden (8) 

VERTIKAAL 

9 
11 
13 

16 

18 

20 

hanen zich 
Hier met (6) 
Zandstreek waar sommige 
thuis zullen voelen (6) 
De NMBS is vervlogen tijden (6,3) 
Vlaams vogeltje dat onlangs in Nederland 
een vette prijs won (12) 
Als men aan de top begint, arriveert men 
tenslotte daar (8) 
Politiek spel (5) 
Krachtige vordering (3) 
In Engeland maken ze draaiende bewe
gingen met zo'n Kempische sportplank (8) 
Je kunt het met pakken ook al zie je het 
later op de middag groter worden (7) 
Neerkomen op een plek die ongeveer 
even ver van Tienen als van Sint-Truiden 
ligt (6) 
Het bewuste ik (3) 

OPLOSSING OPGAVE 8 
Horizontaal: 2 abc, 4 over, 7 bleekwa-
ter, 8 steenrijk, 9 Kraainem, 10 liga, 
11 Essen, 12 bedden, 14 bezem, 15 
zebra, 16 nijpt, 18 knikt, 19 radioak-
tief, 21 druiventros 

Vertikaal; 1 beurt, 2 bekeringsijver, 5 
Generale, 6 aankomen, 7 beter laat dan 
nooit, 10 linkerhand, 13 rem, 17 tot, 
18 koe, 20 Koen 

WINNAAR OPGAVE 7 
Uit de ingezonden juiste oplossingen pikten 

we de winnares Linda De Meester, Martelaars
laan 164, 9000 Gent 

14 
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SATERDAG 
Protestfiles tussen Oostenrijk 
en Italië 
Mit brennender Serge 

Verhofstadt niet meer in BRT-praat-
café 
Cafépraat 

Reagan: vocht uit de hersenen 
Uit de hersenen' 

Nieuwe naam voor Namibië 
Ivoorkust 

490 olifanten leveren... 
880 siachttanden op 

Luik in financiële impasse 
Huis Close 

België nu echt tweetalig 
„Nuts '" „Njét i" 
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VLAAMSE CULTURELE 
KOEPEL: NIEUWE START 

D
E VCK -Vlaams Culturele Koepel-
meldt zich na acht jaar opnieuw. 
Hij werd opgericht in 1981. On
danks het feit dat het aanvraag
dossier en de aktiviteiten toen 
reeds aan alle voorwaarden van 
het koepeldekreet voldeden, 
kwam de VCK niet tot de verhoop
te erkenning. Nu werd een be
scheiden werkingstoelage in het 
vooruitzicht gesteld en daardoor is 

een vernieuwd en verruimd bestuur aan de 
slag gegaan. Het bestuur wil een volwaardige 
erkenning op het dekreet in grote ernst voorbe
reiden. De voorwaarden liggen binnen het 
bereik. Ook vanuit de Vlaams-culturele vereni
gingen is er belangstelling voor een gekoördi-
neerde aanpak binnen de koepelwerking. 

NIET KLEIN 
Men is geneigd te denken dat iets „nieuw", 

klein begint. Dat is niet het geval met de VCK. 
Bij de heraanpak verenigden zich onmiddellijk 
een aantal bekende en representatieve vereni
gingen. Daar zijn bij: de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen, de VTB-VAB, het Algemeen 
Nederlands Zangverbond, de Vlaamse Volks
beweging, de Vlaamse Volkskunstbeweging, 
het IJzerbedevaartkomitee.het Daensfonds, 
de Vereniging Vlaamse akademici, het Alge
meen Nederlands Kongres, het Muziekver-
bond, de Conventie der Schutsgilden, Vlamin
gen in de Wereld. 

Verwacht wordt dat nog meer toetredingen 
van Vlaams-kulturele organizaties zullen vol
gen. 

Sinds het koepeldekreet werden er zeven 
koepels erkend. Ondanks hun werking bereik
ten de zeven vorig jaar slechts 80% van de 
door Nederlandse Kuituur erkende en gesubsi
dieerde organizaties. Eén op vijf van de erken
de organizaties trad dus niet toe tot één van de 
erkende koepels. Er is voor de VCK dus nog 
een mooie werfreserve aanspreekbaar. 

DOEL 
Voorzitter Richard Cells gaf de doelstellin

gen aan van de nieuwe koepel.,, De VCK heeft 

tot doel de koördinatie, het overleg en de 
samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse 
pluralistische organizaties voor sociaal-kultu-
reel werk en een overkoepelende organizatie 
te vormen met het oog op het beleidsvoorbe-
reidend overleg ten aanzien van de overheid. 

De vereniging zal daartoe inhoudelijk het 
kultuurbeleid op alle niveaus volgen, stimule
ren en mee bepalen, gezamelijke aktiviteiten 
in de sociaal-kulturele sektor opzetten en dit 
met het oog op de ontplooiing van de Vlaamse 
volksgemeenschap, met het aksent op het 
vrijwaren van de eigen volksaard. 

KANAAL 8 
De Vlaamse Culturele Koepel beoogt tevens 

de Nederlandse kuituur in het buitenland be-

De Vlaamse CuKyrele Koepel 
neemt een hernieuwde start. Het 
VCK verenigt een aantal belang
rijke verenigingen. Sinds het 
koepeldekreet van 1976 werden 
zeven koepels erkend. Het VCK 
wordt de achtste in de rij. Een 
eigen tijdschrift „Kanaal 8" ver
schijnt voor de eerste keer in 
oktober. 

kend te maken en te bevorderen. Meer spe
ciaal zal alles in het werk gesteld worden om 
de integratie met Nederland na te streven." 

Onder de naam,,Kanaal 8" duikt de VCK op 
in de reeds ruime Vlaamse tijdschriftenwereld. 
De verklaring voor de ,,8" is vrij duidelijk: de 
VCK is immers de achtste koepel die in de 
sektor van de volksontwikkeling tot leven komt. 
Het,,kanaal" verwijst niet naar „een gegraven 
watera/eg", maar naar „het middel om tot iets 
te komen". De VCK en „kanaal 8" moeten 
samen een fors begrip worden: het andere 
geluid, de stem die tot nu toe op het forum 
ontbrak. Het tijdschrift heeft vaste rubrieken. 
,,Impulsen" geeft beschouwingen bij Zang
feest, 11 juli en IJzerbedevaart. „Persoonlijk" 
handelt over mensen en wat zij doen. „Tus
sendoor" geeft zaken die je best onthoudt. 
Verder wordt ruime aandacht besteed aan de 

De Vlaams Culturele Koepel kent een 
hernieuwde start. Voorzitter is Richard 
Cells. (eigen foto) 

Vlaamse vormings- en kultuunwereld, het be
leid van de Vlaamse ministers. Eindredakteur 
is Karel De Meulemeester. 

START 
De startbijeenkomst van de hernieuwde 

Vlaams Culturele Koepel vindt plaats op zater
dag 30 september om 10 u in het VTB-
auditorium aan de St.-Jacobsmarkt 45 in Ant
werpen. Er wordt gestart met een colloquium 
onder het tema ,,De pleinvrees of de pleinlust 
van de Vlamingen". Er wordt meegewerkt 
door Frans Van Mechelen, voorzitter en mode
rator. Jozef Deleu, hoofdredakteur „Ons erf
deel", Karel De Meulemeester, sekretaris-ge-
neraal VTB-VAB en Wilfried Van Daele, sekre-
taris van het Algemeen Nederlands Congres. 

Het VCK-sekretariaat is ondergebracht op 
volgend adres: Baron Dhanislaan 20, bus 1, 
2000 Antwerpen. Tel. 03/ 237.96.43 jd 
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BOEKEN 

JULIUS EN MAURITS SABBE 

H
ET kunstafelier van Renaat Bos-
schaert is een eenmansbednjf De 
artiest kiest zelf de teksten, ver
zorgt de lay-out en drukt alles op 
zijn eigen handpers, mklusief de 
houtsneden die de teksten bege
leiden Liefde voor het bibliofiele 
en hoge ambachtelijke kennis en 
kunde gaan hier hand m hand 

Thans publiceerde hij een 
kunstmap, gewijd aan twee Brug

se letterkundigen Julius (Gent, 1846 — Brug
ge, 1910) en zoon Maurits Sabbe (Brugge, 
1873 — Antwerpen, 1938) 

JULIUS SABBE 
Julius Sabbe, schrijver en liberaal voorman, 

was leraar in de Nederlandse taal aan het 
Koninklijk Ateneum te Brugge (1860-1905) 
Door zijn heldere kijk op de ontwikkeling van 
Vlaanderen, op de wereld van kunst en kui
tuur, maar vooral door zijn dinamisme en 
doorzettingsvermogen, werd hij op diverse 
vlakken een gezaghebbend figuur Zo was hij 
de ziel van het taalminnend studentengenoot-
schap 't Zal wel gaan (universiteit Gent), 
stimulator — samen met Jules Vuyisteke — 
van de beweging die ijverde voor een Konink
lijk Vlaams Konservatonum te Antwerpen, on
der leiding van Peter Benoit, sekretaris van de 
Breydelkommissie te Brugge, die zich inzette 
voor de realisatie van een standbeeld, gewijd 
aan de volkshelden Jan Breydel en Pieter de 
Coninck en stichter van het weekblad Het 
Volksbelang (1867 — nu) Ten slotte blijft zijn 
naam innig verbonden met zijn inzet voor de 
aanleg van het kanaal naar Zeebrugge (Brug
ge-Zeehaven voltooid in 1907) Daartoe sticht
te hij het tweetalig tijdschnft De Halletoren 
(1874-1881) en het weekblad De Brugsche 
Beiaard (1881-1910) Zijn plannen en menin
gen formuleerde hij in vunge spreekbeurten en 
talrijke tijdschnftartikels Van zijn literair werk 
onthouden wij vooral Het Nationaal Beginsel 
in de Vlaamsche schilderkunst (1874), Peter 
Benoit, zijn leven, zijne werken, zijne beteeke-
nis (1902) en Mijn Brugge (gedichten, 1912) 

MAURITS SABBE 
Heel wat meer dan zijn vader, verwierf 

Maurits Sabbe bekendheid als schrijver Ge
stadig bouwde hij zich een met onbelangrijk 
oeuvre op en dit ondanks zijn drukke beroeps
leven leraar te Mechelen (1903-1907), leraar 

aan het Koninklijke Konservatonum te Antwer
pen (1907-1919), konservator van het Plantin-
Moretusmuseum te Antwerpen (1919-1923) en 
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te 
Brussel Zijn werk is erg verscheiden liede
ren, romans, verhalen, cantates, literaire- en 
muziekstudies, toneel enz Wie zijn kreatief 
proza thans herleest, bemerkt dat het mets van 
zijn charme verloren heeft Centraal staat het 
romantische Brugge, waarin hij zijn persona
ges in een sappige taal en met milde humor 
beschrijft Dat hij daarbij ook hun karakters en 
hun maatschappelijke klassen treffend weet te 
ontleden, schenkt het werk een blijvende waar-

De St-Annaparochie is een van 
de weinige Brugse kwartieren, 
waar het toerisme binnen de p&r-
i(en van het aanvaardbare blijft. 
Hier i(an men nog ongestoord 
genieten van het schoonheid, de 
rust en de stilte, net zoals Gezel-
Ie dit meer dan een eeuw gele
den deed. 
in de schaduw van de kerktoren 
woont en werkt de kunstschilder 
en grafikus Renaat Bosschaert 
fOostende, 1938), die geregeld 
biblioflele kunstmappen publi
ceert, telkens gewijd aan de fine 
fleur uit het oeuvre van een be
kend (vooral) Vlaams letterkun
dige. Zo verschenen reeds eer
der prestigieus^ kunstmappen 
met werk van Van Wilderode, 
Van Ostaljen, Vondel, Gezetle, 
Timmermans enz. Thans is er 
van Renaat Bosschaert een 
kunstmap rond vader en zoon 
Sabbe. 

de Hoogtepunten zijn De filosoof van 't Sas-
huis (1907), De nood der Bariseele's (1912) en 
't Kwartet der Jacobijnen (1920) Dat de naam 
Maurits Sabbe nog bij velen bekend in de oren 
klinkt, IS vooral te danken aan de BRT, die 
enkele van zijn werken verfilmde, onder de titel 
De Vorstinnen van Brugge 

De kunstmap van Bosschaert bevat vier 
gedichten van Julius Sabbe uit zijn bundel Mijn 
Brugge en dne prozafragmenten van Maunts 
Sabbe, geput uit diverse werken Voor de 
inleiding tekende Gaby Gyselen, eertijds direk-
teur van de Provinciale Dienst voor Kuituur De 

T ^ ^c^iAU. ^,^^jt-

Renaat Bosschaert kunstschilder en 
grafikus zorgde voor een kunstmap 
met Brugge als centraal gegeven. Zo 
ook een beeld van de ,,Zegeklok" 

tekst werd gezet m Hollandse Mediaeval punt 
16 en gedrukt op velijn van Arches (250 gr) 
Formaat ca 30x23 cm Oplage 160 genum
merde en gesigneerde eksemplaren Prijs 
2 500 fr Alleen reeds de zeven onginele hout
sneden — pareltjes van uitspaarkunst i — 
rechtvaardigen de pnjs Net zoals de teksten 
verwijzen zij naar het 19de-eeuwse Brugge, 

Maar er is met enkel de kunstmap Ronde 
beide Sabbes bouwde Bosschaert — in eigen 
woning — een smaakvolle tentoonstelling op, 
die hun leven, werk en inzet illustreren De 
foto's, bneven, affiches eerste drukken en 
monografieën, bezorgen de kijker geen indi
gestie, maar scherpen zijn honger naar nog 
meer informatie aan Kortom, een tentoonstel
ling die met enkel Julius en Maurits Sabbe laat 
herleven, maar ook het „Brugge die Scone" 
van toen, getekend door armoede, kinderar
beid, alkoholisme en de almacht van de rijke 
burgerij 

Herwig Verleyen 

— J. en M Sabbe (Kunstmap 2 500 fr. op rek. 
000-0694434-11 van Grabo, Renaat Bosschaert, 
St.-Annakerkstraat 6,8000 Brugge, 050/33 15 46). 

Tentoonstelling tot 8 oktober van 10 tot 12u. en 
14 tot 19u 
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KURIEUS BOEK OVER 
PAUL DE MAN 

H
ET voorliggende boek heet Res
ponses on Paul de Man 's Wartime 
Journalism, kost tegen de 2500 fr. 
en handelt over een aantal artike
len die de in 1919 in Antw^erpen 
geboren Paul de Man, neef van de 
befaamde vooroorlogse socialisti
sche politikus en theoretikus Hen
drik de man (adviseur van Leo
pold III), schreef in de bezettings
krant Het Vlaamsche Land en in 

de tijdens de oorlog doorverschenen Le Soir. 

DEKONSTRUKTIVISME 
De aanleiding tot het verschijnen van „Res

ponses", bijna een halve eeuw na de ,.ge
wraakte feiten", is al even kurieus als de 
indruk die het boek zelf maakt. Immers, in 
1987, nu dus twee jaar geleden, kreeg de in 
Amerika studerende jonge KUL-student Ortwin 
De Graef bij het naspeuren van pers-archieven 
een aantal nummers onder ogen van Le Soir 
en Het Vlaamsche Land. Op dat moment was 
Paul de Man drie jaar dood na een schitteren
de professorale loopbaan aan de vermaarde 
Yale University. Hij gold als de belangrijkste 
vertegenwoordiger in Amerika van het,,dekon-
struktivisme", een literair-filosofische stroming 
die ervan uitgaat dat er verschil bestaat tussen 
wat in een tekst beweerd wordt en wat de 
invloed is van die tekst op de lezer. 

De jonge student nu, voor wie Paul de Man 
een idool was, kwam tot de ontdekking dat 
deze had meegewerkt aan een Vlaamse kolla-
boratiekrant en konkludeerde dat zijn vroegere 
leermeester dus een ,,kollaborateur" was ge
weest. In Le Soir (volé zoals weerstanders er 
aan toevoegden) las hi) artikelen van de Man 
met bepaald kwalijke oordelen over joodse 
literatoren. Konklusie Paul De Man was boven
dien een anti-semiet geweest! 

Die ,.ontdekkingen" sloegen in de Ameri
kaanse universitaire wereld als een bom in. 
Niet alleen wegens het vermeende ,,oorlogs
verleden" van Paul de Man, maar omdat men 
een rechtstreeks verband legde tussen de leer 
van het dekonstruktivisme en het feit dat de 
Man (die in 1948 naar Amerika was geëmi
greerd) nooit gerept had over zijn joernalistie-
ke bedrijvigheid tijdens de Duitse bezetting. 

Heftige wetenschappelijke diskussies aan 
verschillende Amerikaanse universiteiten leid
den uiteindelijk tot een Paul-de-Man-projekt, 
een verzoek (opdracht) aan een veertigtal 
akademici, onder wie zowel genuanceerd den
kende figuren als felle kritici, om een kommen-
taar te schrijven over de aktiviteiten van De 
Man in oorlogstijd en zijn latere wetenschap-

Een kurieus boek uit Amerika is 
deze zomer via Engeland in 
West-Europa verschenen. Ku
rieus in verschillende opzichten. 
Op de eerste plaats omdat de 
samenstellers hun werk (bijna 
500 dichtbedrukte pagina's op 
het huidige WIJ-formaat) in het 
voorwoord onhanteerbaar noe
men. Vervolgens maakt het een 
merkwaardige indruk dat de in 
hoofdzaak Engelse teksten 
doorspekt zijn met Franse cita
ten en aanhalingen in het Neder
lands. 
Het is ook kurieus dat bij de 
kompositie van het boek vol
strekt over het hoofd is gezien 
dat tal van passages overlappin
gen zijn van elkaar, waardoor het 
„onhanteerbare" werk wemelt 
van doublures. En niet het minst 
kurieus (voor een West-Euro
peaan althans) Is het feit dat het 
boek ons kennis laat maken met 
de ideeën die in Amerika over de 
tweede wereldoorlog leven. 

pelijke bedrijvigheid. Het boek ,,Responses" 
IS het resultaat van die opdracht. 

ZWART TEGEN WIT 
Zoals gezegd is het voor een belangrijk deel 

een aaneenschakeling van overlappingen, wat 
niet verwonderlijk is doordat de aantallen voor-

In Amerika verscheen een boek over 
een aantal artikelen geschreven door 
Antwerpenaar Paul de Man. Een veer
tigtal akademici kregen de opdracht 
kommentaar te schrijven over de akti
viteiten van de Man in oorlogstijd. De 
Man overleed een drietal jaren geleden 
na een schitterende professorale loop
baan. Een jonge student ontdekte dat 
de Man had meegewerkt aan een 
Vlaamse kollaboratiekrant. Dit feit 
deed in Amerika de bom barsten. 

WIJ - 22 SEPTEMBER 1989 26 

/' 



BOEKEN 

en tegenstanders van Paul de Man elkaar 
zowat in evenwicht houden Opvallend is wel 
dat de felst schrijvende Amerikanen ervan 
overtuigd zijn dat er tijdens de Tweede Wereld
oorlog m het verre Europa slechts sprake was 
van brave mensen en slechtenkken, zwart 
tegen wit, zonder enige nuance De Man 
behoorde voor hen tot de boze kategorie Hij 
krijgt indirekt de schuld in de schoenen ge
schoven voor alle ellende die de joden tijdens 
de bezetting is aangedaan, tot en met het 
koncentratiekamp Breendonk De kronologi-
sche biografie van Paul de Man m het boek 
getuigt daardoor van een vooringenomenheid 
waarin elke — toch wetenschappelijk vereiste 
— objektiviteit zoek is 

ANTISEMITISME 
Na doorworsteling van „Responses" kan 

men het spijtig vinden dat de Man zich in — 
overigens slechts enkele — artikelen zeker 
met vriendelijk heeft uitgelaten over een aantal 
joodse schrijvers De beschuldiging van door
trapt antisemitisme is echter totaal overdre
ven 

Paul de Man was 21 jaar toen een eerste 
artikel van hem m Le Soir werd afgedrukt, en 
hij weigerde nog langer aan kranten mee te 
werken toen de bezetter censuur vooraf eiste 
voor elke joernalistieke bijdrage Na 1942 
heeft hij geen enkel krante-artikel meer ge
schreven en hield hij zich bezig met vertaal
werk, onder andere van boeken van Filip de 
Pillecijn en Gerard Walschap 

STORMPJE 
De Vlaamse dr Els De Bens, schrijfster van 

De Belgische dagbladpers onder Duitse cen
suur, behoorde tot de geinviteerden voor het 
Paul-de-Man-projekt en haar kommentaar op 
de zaak staat dan ook in „Responses" afge
drukt ZIJ noteert dat het bij de Man is gegaan 
om een korte opicioleerde periode m zijn 
leven en on^ „ee^ mngeman die alles afwist 
vdn Kulturele zaken, maar gespeend was van 
DOiiriek imicht' be bewenng dat er verband 
bestaat tussen de joernali-.tiPkp bedrijvigheid 
van HRUI ÜC MAP in de eer îff ooilogsjaren en 
zijn wefenvhappehjk werK, noemt De Bens 
.louter S(jeKuiatie Gelukkig hebben ook an

dere auteurs van .Response" een duidelijk 
genuanceerde kijk op de hele ^aak 

Fer totale aanval op Paul de Man is het 
omvangri|kt boek dan ook met geworden En 
na lezing blijft ook mm of meer de indruk 
achter van een stormpje in een glas professo
raal water 

jeeveedee 

VLAAMSE KASSEI 
VEROVERT 
NEDERLAND 

, De Nederlandse taal is wonderzoet voor 
wie haar geen geweld aandoet' Een oude 
uitspraak die ons aanzet om te volharden toen 
we m de jaren vijftig druk bezig waren met de 
ABN-kernen De franskiljonse beschuldiging 
dat het „Vlaams" geen geschikte taal was 
voor kuituur en wetenschap zinderde nog na 
Dergelijke onwil kon enkel tegengegaan wor
den door de nadruk te leggen op het Neder
lands als standaardtaal, ook voor de dagelijkse 
omgang Onze aktie ging veel verder dan 
vrijblijvend taalgeliefhebber in Heelneerlandse 
sfeer Het Nederlands gebruiken was het dui
delijkste teken van onze wil tot emancipatie — 
politiek, wetenschappelijk kultureel en so-
ciaal-ekonomisch — van het Vlaamse volk Het 
was tevens een noodzakelijk steunbeer van 
het gestage opbouwwerk naar het federalisme 
toe 

Een taal juist gebruiken vereist een voortdu
rende inzet Maar al te vaak wordt het Neder
lands — zelfs door bewuste Vlaamsgezinden 
— verminkt En wat dat betreft zijn wij er de 
laatste decennia met op vooruit gegaan Ge
lukkig hebben wij taaltuinieren die hun roeping 
gevonden hebben in het bestendig bijschaven 
van ons gemeenschappelijk taalgebruik Ik 
vind het een gelukkige beslissing van het 
Davidsfonds — een van onze grootste volksei-
gen uitgeverijen — om Taalwijzer van Paul 
Cockx uit te geven Het boek is een henwerkte 
en aangevulde uitgave van zijn Gids voorgoed 
Nederlands die in 1981 verscheen 

KASSEI 
Een nieuwe editie na slechts enkele jaren'' 

Inderdaad want het is nodig Niet enkel omdat 
er nog altijd fouten worden gemaakt uit onwe
tendheid of laksheid Maar omdat de taal ook 
een levend geheel is dat zich wijzigt en uit
breidt Zelfs een snelle vergelijking tussen 
Taalwijzer en enkele oudere werken leert ons 
dat het Nederlands zich aanpast aan de steeds 
jachtiger maar internationaal ook opener, we
reld De vensters van Vlaanderen werden heel 
ver geopend Daar waaien ook taalongerech-
tigheden door binnen en dan moet de taaltui-
nier optreden en beginnen wieden Paul Cockx 
doet dat op een verstandige en toch soepele 

wijze Die soepelheid is een noodzaak want 
wie zal er vaststaande en eeuwige normen 
durven opleggen? Niemand' Want elke po
ging zou versmachtend werken en gedoemd 
tot krachteloosheid Toch zijn er enkele grote 
nchtlijnen Zo is er maar een Nederlandse 
standaardtaal waarbinnen er weliswaar ruimte 
IS voor nuances en variaties Het Noorden van 
Heelnederland is daarbij normerend maar met 
allesbepalend 

Laat ons even kijken naar het trefwoord 
kassei, een belangrijk politiek instrument uit de 
Vlaamse ontvoodingsbeweging' van Dale 
meent dat de kassei behoort tot de gewestelij
ke taal in Vlaanderen Maar Cockx stelt vast 
dat de kasseien via de sportjoernalistiek opruk
ken naar het Noorden en zo langzaam maar 
zeker deel zullen worden van de Nederlandse 
standaardtaal 

TAALPOLITIEK 
Zo behandelt Cockx meer dan 3000 tref

woorden die opgenomen zijn m een alfabeti
sche volgorde Hij geeft antwoord op vele 
praktische vragen inzake goed Nederlands en 
een korrekt gebruik van vele woorden en 
wendingen Duizenden citaten uit literatuur en 
de belangrijkste kranten en weekbladen verle
vendigen het werk en brengen de taaisugge
sties dichter btj de dagelijkse werkelijkheid 

Als Vlamingen moeten wij een juiste en 
moderne standaardtaal gebruiken want het is 
de enige kans om onze taal — en daardoor 
onze kuituur — kansen te geven in de toe
komst Met bijna zes miljoen Vlamingen zijn 
we verwaarloosbaar Met twintig miljoen Ne-
derlanddsprekenden zijn we dat met Taalge
bruik IS ook taalpolitiek 

Als de bestuursleden van het Davidsfonds 
een dezer dagen weer aankloppen met hun 
lijst boeken of platen, let dan eens op Cockx 

Willy Kuijpers 

— Taalwijzer Paul Cockx. Uitg. Davidsfonds, Leu
ven 480 blz , 995 fr 
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DE RIJKSWACHT 
OVERBODIG? 

AT bij lezing van Secun-
tas Belgica opvalt, is dat 
Covelters geen encyclo
pedie van pikante ver
haaltjes over het njks-
wachtkorps heeft samen
gesteld. HIJ heeft daaren
tegen geopteerd voor 
een degelijk gestruktu-
reerd, overdacht betoog, 
waarin uiteraard de voor

beelden met ontbreken Wie op een ontmaske
ring hoopte, of voor een afrekening vreesde, 
komt beslist bedrogen uit Het werk wordt er 
alleen waardevoller door. -, 

GEORGANISEERDE 
MISDAAD 

In België houdt nogal wat volk zich bezig met 
de bestrijding van de misdaad Of België 
daarmee ook knmmeler is dan andere landen, 
IS nog de vraag- wetenschappelijke bewijzen 
die dit kunnen staven of ontkrachten zal je in 
dit land met zoveel aantreffen ,,Wat in ieder 
geval duidelijk is", zo vertelt Coveliers, „is dat 
uit alles blijkt dat de georganiseerde misdaad 
aanwezig is in België, en dat de bestaande 
politiediensten nog altijd met accepteren dat 
de georganiseerde misdaad bestaat " 

De auteur beschrijft in een eerste hoofdstuk 
wat kriminaliteit in feite is. Hij gaat kort in op de 
verschillende teoretische benaderingen van 
het fenomeen, en besluit met een bespreking 
van normen, overtreding van normen en de 
sanktionenng van deze overtredingen Hij wijst 
op de relativiteit en de evolutie van normen, en 
van de noodzaak en de wijze van bestraffen. 

Onderzoek naar kriminaliteit en naar geor
ganiseerde misdaad gebeurt in Belgiè nauwe
lijks, laat staat dat de politiediensten eraan zijn 
aangepast. 

De georganiseerde misdaad heeft een aan
tal kenmerken ,,Het zijn mensen die op een 
professionele manier aan misdaad doen, dat 
wil dus zeggen dat zij professioneel voorberei
den, professioneel uitvoeren en nadien ook 
professioneel zorgen voor een verdwijnen van 
de sporen. Dat betekent dus ook dat tiet een 
volledige organisatie is, en dat de top van die 
organisatie wellictit nooit daadwerkelijk aan de 

uitvoering deelneemt Dus je kan die met 
vinden door gewoon de uitvoerder te pakken " 
Verder wil de georganiseerde misdaad ook 
deelnemen aan het normale ekonomische pro
ces, o m. om haar illegaal verkregen winsten 
te kunnen witwassen Er is sprake van een 
lange termijnwerking, die dus een stevige 
organisatie en een breed gamma aan midde
len gebruikt om ekonomisch voordelige doelen 
te bereiken 

Aan de hand van deze analyse gaat Cove
liers de aktiviteiten na die door de Bende van 
Nijvel zouden zijn gepleegd, en bespreekt hij 
enkele onderzoeken die justitie en politie rond 
deze en andere zaken hebben gevoerd. Hij 
konkludeert dat de georganiseerde misdaad in 
België een feit is alle ingrediënten (korruptie, 

Bij uttgeverij Hadewijch ver
scheen deze week een opmerke
lijk boek van de hand van VU-
fraktievoorzitter in de kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Hugo 
Coveliers. Het draagt de titel 
„Securitas Belgica", maar de 
provocerende ondertitel zal 
waarschijnlijk eerder tot kopen 
aanzetten: „De rijkswacht is 
overbodig". Zo ja, waarom? 

zware misdaden, strukturen) zijn aanwezig 
,,Zij moet aangepakt worden omdat zij een 
bedreiging vormt voor de demokratie", meent 
het kamerlid Om dergelijke georganiseerde 
kriminaliteit te bestrijden is een polltie-appa-
raat nodig dat hiertoe de nodige bekwaamheid 
en middelen heeft 

E^n aanpassing van het politiesisteem 
drinyi zich op zoveel is wel gebleken uit 
hetgeen de onderzoekskommissie over de wij
ze waarop banditisme en terrorisme m ons 
land worden aangepakt heeft vernomen 

„De kleine kriminaliteit kan alleen op een 
degelijke manier aangepakt worden via pre
ventie", aldus Hugo Coveliers, „je kan maar 
aan preventie doen met een politie die heel 
dicht bij de bevolking staat". Toch moet men 
prioriteiten weten te leggen, en het is duidelijk 

VU-volksvertegenwoordiger Hugo Co
veliers stelt in zijn zo pas verschenen 
boek dat de rijkswacht overbodig is. 

dat de bestrijding van de grote misdaad bij 
Coveliers voorrang geniet: de kleine kriminali
teit zal automatisch verminderen als de grote 
wordt ingeperkt en een degelijk preventiebe
leid zal hier positief werken „Voor kleine 
misdadigheid heeft men geen leger nodig, 
zoals de rijkswacht, maar ook geen hoogge
schoolde rechercheur". 

De fraktievoorzitter pleit o.m. voor een nieu
we samenwerking tussen plaatselijke politie en 
bevolking: een wijkagent is hier belangrijk. 
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WAT IS POLITIE? 
Een ideaalbeeld van de politie is quasi 

onmogelijk te geven, maar Coveliers sugge
reert wel een alternatief „IVaf is politie'^ Zij 
moet enerzijds de maatschappij besctiermen, 
maar anderzijds moet de maatschappij ook 
tegen de politie beschermd worden, omwille 
van het feit dat zij het monopolie van het legaal 
geweld hebben " De politie zou moeten meee-
volueren met de maatschappij Coveliers ver
wijst in dit verband naar Nederland, West-
Duitsland en Skandinavie, waar de politie uit 
meerdere komponenten bestaat 

De geüniformeerde eerstelijnspolitie treedt 
veeleer preventief dan repressief op Daar
naast werkt de rechercfie, die de „zaken" 
uitzoekt en tectiniscfi, wetenscfiappelijk werk 
levert Dat moet in mekaar vloeien, om de 
onderzoeksresultaten te optimaliseren en de 
politie met de evoluties in de maatschappij te 
laten meegroeien 

Dergelijke aanpak veronderstelt een belang
rijke mentaliteitswijziging „Onze politiedien
sten, en alleszins de rijkswacht, zijn nog altijd 
gestruktureerd op de idee dat zij in ieder geval 
slimmer zijn dan de misdadigers Dat was zo, 
tot de jaren '50, '60 Maar dat is nu veranderd 
De knminelen — ik gebruik die term met graag 
— , de normovertreders, die zijn nu veel 
slimmer geworden, zijn nu veel beter geëqui
peerd, hebben meer gesofistikeerde wapens 
en afluisterapparatuur — alhoewel die van de 
rijkwacht ook al kan tellen, denk ik — en 
computers enzovoort" 

Het besluit van het vijfde hoofdstuk van het 
boek liegt er met om „De Belgische politie
diensten hebben in de voorbije twee decennia 
bewezen dat zij helemaal met in staat zijn om 
de maatschappij afdoende te beschermen ( ) 
l^en kan ( ) onmogelijk zeggen dat er weinig 
mensen en weinig middelen zouden zijn, wel 
dat de middelen slecht worden gebruikt en dat 
de strukturen waarbinnen de mensen moeten 
werken inefficient en contra-produktief zijn " 

Coveliers wil dan ook een beetje meer be
scheidenheid zien bij de politiediensten zij 
moeten cie kriminaliteit kunnen beheersen, 
met de wetenschap dat die altijd zal bestaan 
en nooit volledig uitgeschakeld kan worden 
De eerstelijnspolitie zal moeten bestaan uit de 
gemeentepolitie, mits enige aanpassingen De 
huidige recherchediensten en de BOB moeten 
het opsporingsapparaat vormen Coveliers 
weidt verder uit over de technische en weten
schappelijke politie, de opleiding en vorming, 
een eenvormige politiewet en de kontrole op 
de korpsen 

Eventjes stipt de auteur ook het probleem 
van de magistratuur, en meer bepaald van de 
onderzoeksrechter aan „Misschien stof voor 
een volgend boek", oppert hij Coveliers be

sluit met een bedenking rond de ondertitel van 
zijn werk De rijkswacht moge dan al overbodig 
zjn, dat betekent met dat de njkswachters zelf 
dat zijn Een toetreden van deze manschap
pen tot respektievelijk de gemeentepolitie en 
de recherche lijkt hem aangewezen ,,Wie 
binnen de rijkswacht kost wat kost het militaire 
statuut wenst te behouden moet daaruit dan 
ook maar de konsekwenties trekken en zich bij 
het leger laten inlijven " 

KOMMISS 
Niet iedereen is even gelukkig met Cove

liers' belangstelling voor justitie en politiewe-
zen Waarom verdiept hij zich in dergelijke vrij 
ondankbare materie, als Vlaams-nationalist' 
Coveliers verwijst graag naar het federale 
koncept van Frans Van der Eist In elke kamer 
van het federale huis woont een volk In deze 
kamer moet het prettig zijn om leven „Wan
neer men voor het Vlaamse volk aan politiek 
wil doen, dwz de maatschappij ordenen, 
zodat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig 

mogelijk zouden zijn, dan betekent dat dus ook 
dat daar rechtvaardigheid moet heersen Een 
van de voorwaarden voor een rechtvaardige 
maatschappij is dat men wat onrechtvaardig is 
minstens gaat opsporen " Een overheersing 
van het volk door groepen misdadigers, of door 
bv de rijkswacht, betekent dat een element uit 
die recfitvaardigheid weg is „Als men voor 
Vlaanderen en België iets wil doen, moet men 
ook rekening houden met de problematiek van 
normovertreders, van misdadigers, en \fan 
politiediensten " 

Een zelfstandig Vlaanderen in Europa heeft 
ook een degelijk gestruktureerd politiekorps 
nodig dat is Coveliers' bekommernis, de re
den waarom hij zeer aktief is m de,,bandieten
kommissie" en de aanleiding tot zijn boek 

Frank Seberechts 

— Securitas Belgica, de rijkswacht is over
bodig. Hugo Coveliers. Uitg. Hadewijck, 
Antwerpen. 495 fr. 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Coppieters' testament 
Zijn hele leven ijverde Maurits Coppieters voor de Volks
unie. Vorige maand gooide hij de handdoek. Nu schreef 
hij zijn politieke testament: over de hoop en wanhoop 

van een ex-militant. Deze week, exclusief in Knack. 

De miljarden van Parisis 
Eind 1986 werden honderden bur
gers slachtoffer van een aantal 
oplichtingsaffaires Een daarvan 
werd opgezet door de gebroeders 
Parisis Met hen verschijnen nu 
een handvol betrokkenen voor de 
raadkamer Parisis, deze week in 
Knack 

Coca in de Andes 

De bergbewoners van de Andes 
kauwen al honderden jaren coca
bladeren Zolang daar geen cocaï
ne van werd gemaakt, die in het 
Westen duur wordt verkocht, was 
daar niets mee aan de hand Nu 
wel Een reportage, deze week in 
Knack 

Freud op de divan 

Vijftig jaar na zijn dood ligt Sig-
mund Freud in een spervuur van 
kritiek Maar lang met alle ideeën 
van de grondlegger van de psycho
analyse mogen achterhaald heten 
Wat schiet er precies van over? 
Deze week in Knack. 

Carrière: speciaal dossier 
seliretariaatsfunkties 

Gamere is een uitstekend medium 
om sekretaressen te rekruteren 
Dit dossier besteedt redaktioneel 
extra aandacht aan deze belang
rijke funktie Daarnaast vindt de 
lezer een groot aanbod vacatures 
voor sekretaressen 
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WIELRENNERIJ 
VERANDERT GELEIDELIJK 

D
AT het wielerpeloton van vandaag 
in niets meer gelijkt op dat van 
voor twintig, dertig jaar zal wel 
niemand ontkennen. De tijden dat 
de wielersport het eksklusieve 
wingebied was van Westeuropea
nen is definitief voorbij. Italianen, 
Fransen en Belgen — de koereurs 
uit de oude kemlanden — kregen 
eerst Zwitsers, Duitsers, Neder
landers en Spanjaarden naast 

zich. Daarna voegden zich daar de Britten bi) 
en nu rukken de Amerikanen, Kanadezen, 
Colombianen en Australiërs op. Om over de 
zich sporadisch meldende Skanidaven nog te 
zwijgen. Het zal ons niet verwonderen wan
neer dit al bonte peloton in de komende jaren 
aanzienlijke kwantitatieve en kwalitatieve ver
sterking krijgt uit het Oostblok. Indien de grote 
veranderingen achter ,,het gordijn" blijvend 
worden doorgezet zullen de hoge wallen tus
sen de staatsamateurs en de profs snel ver
dwijnen. Op het jongste wereldkampioen
schap kregen we daaromtrent al een voor-
smaakje. We hebben zeker nog niet alles 
gezien. 

AMERICAN DREAM 
Het Oosten is één zaak. Het Westen een 

andere. Er mag geen twijfel over bestaan: de 
overwinningen van LeMond hebben over de 
oceaan een en ander los gemaakt. Natuurlijk, 
de identifikatie met de American Dream staat 
voorlopig nog voorop maar de kans dat er 
blijvend wat gewijzigd is mag hoog worden 
ingeschat. Amerikaanse sponsors halen niet 
langer hun neus op voor de wielersport, voor 
de Tour, voor de klassiekers en wellicht ook de 
Wereldbekerwedstrijden. Nieuwe werelden 
gaan letterlijk en figuurlijk open. 

Bij ons staat men daar misschien nog wei
gerachtig tegenover. De door de Ficp gepro
mote nieuwe koersen (in Engeland, Kanada en 
Spanje) worden nogal gemakkelijk als veredel
de kriteriums afgedaan. IVIaar in Engeland 
stonden wel 150.000 toeschouwers rond de 
gesloten omloop. En ook daar wringt voor ons 
het schoentje. In onze gewesten moet een 
serieuze koers liefst van de ene kant van het 
land naar de andere voeren. Van stad tot stad 
Is het credo. Goed zo lang het nog kan en nog 

mag. Natuurlijk zal men de hand (nog) niet 
uitsteken naar de Ronde van Vlaanderen of 
Parijs-Roubaix maar het wordt wel altijd moei
lijker om gewoon wielerwedstrijden te organi
seren langs de openbare weg omwille van de 
onvermijdelijke verkeershinder, of beter nog 
verkeerschaos. 

Kortere wedstrijden (de eerste 150 km zijn 
toch maar de opgelegde figuren van de 
schaatssport), selektieve parkoers die geleide
lijk aan naar gesloten omlopen zullen evolue
ren: ligt daar de toekomst? Het zou ons niet 

De wielersport verandert naar 
vorm en inhoud zonder dat zij 
het zelf weet. Dat is best zo want 
opgelegde vernieuwingen zou
den in dit bij uitstel< konservatie-
ve milieu veel weerstanden op< 
roepen. Maar feiten kunnen niet 
geloochend worden: de mundia-
lisering rukt op. In het peloton, In 
de financieringskrtng, in de or
ganisaties. Hein Verbruggen, de 
Nederlandse voorzitter van de 
FICP, krijgt gelijk. Om in de ge-
kommercialiseerde sportwereld 
te kunnen overleven moet de 
wielrennerij zijn begrenzingen 
doorbreken. Andere wedstrij
den, betere ploegen, zo mogelijk 
nog (veel) meer televisie. Want 
als er een sport van de publiciteit 
moet leven is tiet wel „de veio". 

verwonderen. Dat nieuwe soort wedstrijden zal 
het de televisie vermoedelijk ook een stuk 
gemakkelijker maken. Wanneer Parijs-Brussel 
nu op zijn beurt niet rechtstreeks kan worden 
uitgezonden omwille van de te hoge produktie-
kosten moet men zich toch vragen beginnen 
stellen. De wielersport kan gewoon niet zonder 
televisie. Zij was niet voor niets de grote 
baanbreker op het vlak van de kommercialisa-
tie. Wielerploegen leven uitsluitend uit de hand 
van sponsor- of advertentiegelden. Dat was al 
zo voor de tweede wereldoorlog. Nergens 
anders is de afhankelijkheid van de media zo 

Hein Verbruggen is de grote man 
achter de mundialisering van de wie
lersport. Wil zij overleven moet deze 
sport de begrenzingen doorbreken. 

(foto VUM) 

groot... Er moet dus naar oplossingen worden 
gezocht. 

CHAOS 
Het opzet van de Wereldbeker liet in dit 

verband bedoelingen blijken. Naar het voor
beeld van de Formule I-wedstrijden wilde men 
een internationaal erkend cirkuit van topkoer-
sen. Zo mogelijk gespreid over gans het jaar. 
f̂ /len stuitte vanzelfsprekend onmiddellijk op 
felle tegenstand. Wie voor zestig jaar het recht 
vera/ierf op een mooie voorjaarszondag een 
profkoers van het derde knoopsgat te mogen 
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organiseren, beschouwt die vandaag nog 
steeds als een „eeuwigdurende vergunning" 
De ontnuchterende strukturen binnen de wie
lersport doen de rest Organisatoren zijn met 
noodzakelijk afhankelijk van nationale bonden 
die zelf nooit koersen organiseren maar inte
gendeel hun eigen kampioenschappen voor 
zoveel mogelijk geld uitbesteden aan de meest 
biedenden Die nationale bonden kunnen op 
hun beurt aanwijzingen of aanbevelingen van 
de UCI naast zich neer leggen Het is een 
vreemde wereld zonder veel gezagsorganen 
Vandaar de binnenlandse chaos bij ons Van
daar dat mag gevreesd worden dat we over 
enkele jaren meer wedstrijden dan koeureurs 
zullen tellen 

HET IJZER SMEDEN 
Hem Verbruggen is duidelijk de man die de 

chaos wil ordenen Hij heeft het nog met 
expliciet gezegd maar al wel laten verstaan 
De Internationale Wielerunie zal de belangrijke 
topkoersen over enkele jaren zelf moeten pro
beren organiseren Om met telkens opnieuw 
aan de willekeur van vaak wisselende organi
satoren te worden overgeleverd Maar het is 
geen eenvoudige opdracht om de mentaliteit 
te veranderen behoeft men steun van de 
media, van de pers en die pers treedt vaak zelf 
op als organisator 

BIJ ons zijn de belangrijkste koersen vaak 
eigendom van kranten Gent-Gent heet ook 
Het Volk en de Ronde van Vlaanderen is 
sinoniem van Het Nieuwsblad-Sportwereld In 
Frankrijk en Italië is dat met anders Hem 
Verbruggen moet dus uit de vicieuze cirkel 
proberen breken We wensen hem veel sterkte 
toe 

Inmiddels kabbelt het bewogen wielerjaar 
1989 naar zijn einde Nog twee, dne grote 
afspraken Parijs-Brussel, Parijs-Tours en de 
Ronde van Lombardije Ook hier schuilt een 
probleem Het naseizoen heeft m vergelijking 
met vroeger jaren veel aan interesse ingeboet 
Toprenners passen gemakkelijk voor de 
herfstklassiekers Deze koersen heten gemak
kelijk te zijn, ZIJ spreken met tot de verbeelding 
van het publiek dat vaak na de wereldkam
pioenschappen afhaakt tot maart van het 
volgend jaar We zijn benieuwd of het deze 
keer anders zal zijn De wielerzomer is fantas
tisch geweest 

De Tour van de eeuw en daarna een spran 
kelend wereldkampioenschap met tweemaal 
dezelfde winnaar De meeslepende figuur van 
Greg Lefviond heeft het wielergebeuren dit 
seizoen ongewone uitstralingskracht gegeven 
Het Ijzer was de voorbije jaren zelden zo heet 
Het moet nu gesmeed worden voor de toe
komst 

Flandrien 

OP WEG NAAR 
PROF-BASKETBAL 

Nu de bomen dunner worden keert het 
lawaai terug in de sportzalen De basketbal-
kompetitie IS opnieuw begonnen en de volley
balspelers zullen ook met meer lang op zich 
laten wachten Beide sporten willen de tweede 
plongsport van het land genoemd worden De 
enen beroepen zich daarbij op de traditie, de 
anderen op hun naar wordt beweerd nog 
steeds stijgend aantal spelers Eigenlijk maakt 
het met veel uit Wat telt zijn de geldmiddelen 
die Kunnen worden aangewend Voorlopig 
schiji en die in de sport van plank (of plexiglas) 
en ring nog steeds (aanzienlijk) hoger te lig
gen 

Ons basketbal evolueert stilaan naar be-
roepsport Racing Mechelen was m dit ver
band de baanbreker Vorig seizoen werd reso

luut naar full-time basketbal overgeschakeld 
Er was hoongelach en scepticisme omdat 
Racing de kompetitie eigenlijk nooit echt domi
neerde Maar wanneer einde seizoen de prij
zen werden uitgedeeld stond de ploeg van Van 
Kerschaever toch op de eerste rij Resultaten 
en voorbeelden wenken Daarom krijgt Racing 
navolging Misschien met op een spektakulaire 
schaal maar niemand is gebaat met het over
wicht van een klub, een vereniging Vandaar 
dat de profs overal talrijker woiden Eigen en 
natuurlijk ook Amenkaanse profs want tot 
bewijs van het tegendeel maken die m basket
bal nog altijd het verschil In afwachting wordt 
de Mechelse vesting wel opnieuw door allen 
tegelijk bestormd 

Advertentie 

^^h 
[P^ 

r^^' 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinnchtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 

2500 LIER — 

1940 SINT-
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TELEVISIE 

ZATERDAG 23 SEPT. 
BRT 1 

15 30 Engelen in het stadion, film 
17 15 De kollega's, serie 
18 55 Jong Tenuto, jong muzikaal talent 
20 00 Buren, serie 
20 25 Zelfverdediging, TV-tilm 
22 00 Oei: veel gevaar, frappen 
22 45 De speelvogels, serie 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Van Pool tot Evenaar, toer kwis 
21 15 Het ei van Christoffels, weekendmagazine 

VTM 

17 00 VTM-Super 50, hits 
18 00 Highway to heaven, serie 
19 30 Benson, serie 
20 00 Berlin tunnel 21, TV-film 

23 00 Copper Canyon, film 

Ned. 1 

15 30 De krokodil, dok 
16 11 Black beauty, sane 
18 24 Vlucht door de wildernis, serie 
19 18 Roseanne, serie 
19 44 Prettig geregeld, serie 
20 22 The verdict, film 
23 32 Game, set and match, serie 
Ned. 2 

17 00 Call to glory, serie 
17 50 New wilderness, natuurserie 
20 29 Miami Vice, serie 
21 25 Minispecial Don Johnson 
22 25 Sins, serie 
00 05 Touched, film 

Ned. 3 

20 29 Dr. Jeckyll and mr. Hyde, film 

ZONDAG 24 SEPT. 
BRT 1 

11 00 De zevende dag, praatkaffee 
13 00 Sunday proms, koncert 
15 00 Damiaanstoet, reportage 
17 30 De Cosby show, serie 
18 15 Blikvanger, mode '89 
20 15 De Loteling, Vlaamse film 
22 00 I.Q., kwis 
22 45 Wenen, het einde van een rijk, dok serie 

BRT 2 

15 20 Grote prijs F1 van Portugal 

VTM 

16 00 Wielrennen 
17 00 Tales of the golf monkey, pilootfilm 
20 00 Sins, serie 
21 30 Murphy Brown, serie 
22 30 Maxie, TV-film 

Ned. 1 

16 16 De Koraaldriehoek,dok 
16 16 Howard's way, serie 
17 06 De sprookjesverteller, serie 
19.07 Flying doctors, serie 
20.27 Sonja op zondag, praatshow 

21 17 Cagney en Lacey, serie 
22 33 Kabaret — De Vogelaar 

Ned. 2 
10 25 Hals over kop, serie 
20 10 Diogenes, venster op de wereld 
21 10 Spijker, sene 
21 20 Een teken van leven, dok. 

22 07 Tropenjagen, toneel 

Ned. 3 

21 04 Maya en ik, TV-spel 

MAANDAG 25 SEPT. 
BRT1 

18 35 Rondomons, van school naar fabriek 
19.00 Avonturenbaai, serie 
20.00 Boemerang, kwis 
20 10 Buren, serie 
20 35 De drie wijzen, kwis 
21.10 Leven zonder George, serie 
21 40 Wikken en wegen, info 
22 55 Horizon, wetenschap 

BRT 2 

18 45 Rin, serie 
19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 Karibu, leven in Derde Wereld 

VTM 

18 05 Cijfers en letters 
18 30 The power, the passion, serie 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Wie ben ik?, spel 
20 30 Mission impossible, serie 
21 30 Golden girls, serie 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Taxi, serie 

Ned. 1 

18 30 Ravioli, serie 
1918 Flevolijn, een trein op nieuw land, dok 
20 05 De vier vuisten op safari, film 
22 40 Op eigen kracht, dok serie 

Ned. 2 

17 00 The real ghostbusters, serie 
18 45 Round Britain, dok 
19 20 De brekers, serie 
20 29 Zoeken naar Eileen, film 
23 05 In koncert, The Skymasters 

DINSDAG 26 SEPT. 
BRT 1 

17 30 Sinja Mosa, sene 
19 00 De romantiek, dok serie 
20 00 Boemerang, kwis 
20 10 Buren, serie 
20 35 The best of Margriet, hoogtepunten 
21 35 Shingen, sene 
22 50 Labyrint, reportage 

BRT 2 

19 00 Zonen en dochters, serie 
20 00 De supersul, film 
21 40 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
22 25 Sociale ZekerhekJ, Ver van ons af 

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 Soundmixfmale 
21 00 Lincoln, sene 
22 30 Soundmixfinale, bekendmaking winnaar 
23 00 Confessions of Felix Krull, serie 

Ned. 1 

17 45 Een dag uit het leven van. De valk 
18 10 Tekenfilms 
19 18 Without a trace, TV-film 
23 11 Nocture, licht klassiek 

Ned. 2 

16 00 Dieren in het wild, natuurserie 
16 28 De legende van Errol Flynn, TV-film 
20 29 Wie is Bourne?, mini-sene 
22 35 Euro Country Music, festival 

WOENSDAG 27 SEPT. 
BRT 1 

16 00 Jeugdprogramma's 
17 30 Sinja IMosa, sene 
18 10 Johan en de Alverman, serie 
18 35 Kilimanjaro, jeugdnieuws 
20 00 Boemerang, kwis 
20 10 The Wolvercote tongue, TV-film 
21 55 Mobile mensen — auto, info 
22 50 Europalia, Japan 

BRT 2 

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

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub 
17 30 Batman, serie 
18 05 VTM-Super 50, hits 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Return from witch mountain, film 
21 40 Star, filmnieuws 
23 10 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 

15 00 Westbrook hospital, serie 
15 25 Net langste dal ter wereld, dok 
16 16 Lassie, serie 
18 30 Op kleine rails, info 
19 45 De 24-uurs race, verslag 
20 20 Mont Louis, dok 

Ned. 2 

17 00 Tekenfilms 
18 35 Countdown, pop 
19 25 Familie Ties, serie 
20 29 Run the Gauntlet, sportspektakel 
21 55 In Koncert, The Pnnce's trust 
22 40 De Berghofs: Hitler's verborgen machtscen
trum, dok 
23 35 Pin Up Club, erotiek 

Ned. 3 

20 26 De vijfde van Beethoven, koncert 

DONDERDAG 28 SEPT. 
BRT1 

17.30 Sinja Mosa, serie 
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EEN FILM PER DAG 

Ondanks de archaïsche dialogen geeft Jan Decleir een prachtprestatie weg 
in De Loteling. Zondag 24 september op TV 1, om 20u.15. 

20.00 Boemerang, kwis 
20.10 Buren, serie 
20.35 Felice!, kwis 
21.10 Panorama, aktualiteiten 
22.00 Verrassende vertellingen, serie 
22.50 Première, filmnieuws 

BRT 2 

18.45 Rin, serie 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 De geest en de vorm, serie 
20.40 Waarom is de zee zo zout?, TV-drama 
VTM 

18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien 
21.00 Taurus Rising, serie 
22.30 Baby Boom, serie 
23.00 Hogan's heroes, serie 
Ned. 1 

16.01 Liefde en bedrog, serie 
19.20 De baas in huis, serie 
20.20 Bloemen voor Lennaert Nijgh, show 
21.18 Golden girls, serie 

Ned. 2 

17.05 America's cup, zeilen 
17.55 De zwartkijkers, serie 
18.40 David de kabouter, serie 
20.29 Toppot discovery, live-registratie 
22.12 Prinsengrachtkoncert 1989 
23.07 Brug naar Banda, dok. 

VRIJDAG 29 SEPT. 
BRT 1 

17.30 Sinja Mosa, serie 
18.10 Mik, Mak en Mon, serie 
18.20 Schoolslag, spel 
20.00 Boemerang, kwis 
20.10 Buren, serie 
20.35 In gezelschap van wolven, film 
22.50 Filmspot, filmaktuallteiten 
23.20 Citadel, serie 

BRT 2 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 WO II: de Oostfronters, dok. 
21.45 Kamerorkest Sinfonia, kondert 
22.05 Het glazen oog, reportage 

VTM 

17.30 Batman, serie 
18.05 Cijfers en letters 
18.30 The power, the passion, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Gallipoli, film 
22.55 Cheers, serie 
23.20 Crime story, serie 

Ned. 1 

16.25 Anne van het groene huis, serie 
18.25 Indonesië, dok. serie 
20.22 Les uns et les autres, film 

Ned. 2 

16.00 Gloss, serie 
17.44 Zoo is de dierentuin, dok. 
20.29 Rons Honeymoon kwis 

ZATERDAG 23 SEPT. 

THE VERDICT 
Amerlk. film uit 1982 met Paul Newman, 

James Mason en Charlotte Rampling. Ad-
vokaat Frank Gavin Is bereid een proces 
aan te spannen tegen een bisschoppelijk 
ziekenhuis waar een ernstige medische 
vergissing gebeurde. De familieleden van 
het slachtoffer krijgen zwijggeld aangebo
den, maar toch zet Frank door... (Ned. 1, 
om 20U.22) 

ZONDAG 24 SEPT. 

DE LOTELING 
In 1833 is de militaire dienstplicht nog 

niet algemeen en de rekrutering gebeurt 
door loting. Jan Braems loot zich vrij maar 
laat zich door een sluwe bemiddelaar om
praten om de plaats van een rijke jongeling 
In te nemen. Daar krijgt hij snel spijt van... 
Vlaamse film van Roland Verhavert uit 
1973. (TV 1, om 20u.15) 

MAANDAG 25 SEPT. 

ZOEKEN NAAR EILEEN 
Ned. film uit 1987 met Thom Hoffman, 

Lysette Anthony en Leen Jongewaard. Phi
lip en Marjan vormen een gelukkig paar. 
Marjan komt bij een auto-ongeval om het 
leven en Philip is ontroostbaar. Op een dag 
ontmoet hij de dubbelganger van zijn 
vrouw. (Ned. 2, om 20u.29) 

DINSDAG 26 SEPT. 

LE BEAUF 
Gilbert, een ex-rockmuzikant, werkt In de 

Nationale Bank waar hij Instaat voor de 
vernietiging van oude bankbiljetten. De 

naïeve Gilbert wordt nu benaderd door zijn 
oude vrienden die hem vragen een partij 
biljetten uit de brand te slepen. Franse 
komische film uit 1986 met Gerard Jugnot 
en Mariane Basler. (TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 27 SEPT. 

RETURN FROM WITCH 
MOUNTAIN 

Amerik, avonturenfilm uit 1978 met o.a. 
Bette Davis en Christopher Lee. Twee 
ruimtekinderen met telekinetlsche en tele
pathische gaven worden gekidnapt door 
boosdoeners die hen willen gebruiken om 
de wereld aan hun voeten te leggen. (VTM, 
om 20u.) 

DONDERDAG 28 SEPT. 

HISTOIRES 
D'AMERIQUE 

Joodse immigranten uit Oost-Europa 
vertellen over hun nieuwe bestaan In New 
York. Frans-Belgische film van Chantal 
Akerman uit 1988 met muziek van Sonia 
Wieder Atherton. (Télé 21, om 22u.) 

VRIJDAG 29 SEPT. 

THE COMPANY 
OF WOLVES 

Britse film uit 1984 met o.a. Angela 
Lansbury, David Warner en Stephen Rea. 
Rosaleen is een jong meisje dat geplaagd 
wordt door gewelddadige en vaak makabe-
re dromen. De verhalen die haar oma haar 
vertelt zijn daar niet vreemd aan, maar 
verscheidene van die dromen worden ach
teraf ook realiteit... (TV 1, om 20u.35) 
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TE VEEL FILM 
TUSSEN DE 
LACHJES 

In het geval van Dilemma, de nieuwe film 
van scenarist en regisseur Freddy Coppens, 
spreekt men niet van de maker van de film, 
maar eerder van de dader. Als men deze film 
op de schaal van de Made in Vlaanderen-films 
legt, ligt hij zowat op de onderste laag. 

Mei een flinterdun scenario dat Coppens' 
ongenoegen met de rechterlijke wereld aan
toont wordt verteld over Karen Vincke (/4/exan-
dra Vandernoot — die verschrikkelijk wordt 
gedubt!) een rijkeluisdochter. De dame ver
toont hier en daar marxistische trekjes en heeft 
een advokatenpraktijk, haar echtgenoot is Jan 
Rijckaert (Johan Leysen), uit een werkmans
broek geschud, maar rijk getrouwd en nu 
manager van schoonpapa's firma. Jan schuwt 
echter geen vieze en louche zaakjes om de 
firma zogenaamd te laten overleven, in feite 
echter om zijn rijkdom te kunnen meten met de 
oude rijkdom van zijn nieuwe vrienden. Dit 
leven van haute couture, liaute cuisine en 
tiaute politique wordt in gevaar gebracht door 
Jet Mees {Thom Hoffman), vrij op probatie, 
probatie die zijn gewiekste advokate. Karen 
vincke, voor hem heeft verkregen, fvlet hier en 
daar een blote borst en een spelletje tussen de 
lakens, wordt dan tegelijkertijd het verhaal van 
een hopeloze liefde, een overspel, een detekti-
veverhaal en, zoals reeds gezegd, een gerech-
terlljk kritisch dokument voorgeschoteld. De 
liefde is vrij ongeloofwaardig, het detektivever-
haal mangelt en het gerecht wordt aangepakt 
op het niveau van de jongens aan de toog van 
een bruin café. 

In wat het filmevenement van het Jaar wordt 
genoemd, namelijk de Warner Bros-produktie 
Batman, is er teveel film tussen de lachjes, 
zodat de toeschouwers moeite hadden met 
de hele tijd hun ogen open te houden. Het is 
het verhaal van Gotham City (scenario is 
gepikt van The Phenix City Story en soortgelij
ken) en haar schurkachtlge en hebzuchtige 
inwoners, met zowat alle slechten die je ooit in 
één filmproduktie zag opdraven. Af en toe 
zitten er knipoogjes naar andere blockbusters, 
zoals The Godfather, The Ghostbusters, 
The beauty and the beast, en nog vele ande
ren. Maar uiteindelijk is het een te lange film. 

En de filmkeurig had gelijk, het is KNT, maar 
wat dan met Kickboxer en License to Kill en 
Dead Bang en vooral het perverse Dangerous 
Liaisons? Want die zijn nog steeds Kinderen 
wel toegelaten\ Willem Sneer 
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Voor een vrouw is het zelden gemakkelijk 
geweest om zich in de plastische kunsten waar 
te maken, laat staan er zich te handhaven. 
Penseel, schildersdoek, beitel en marmer be
hoorden de man toe... zoals de vrouw haar 
zelfgebaarde kinderen en het huisgerei had. In 
de middeleeuwen (en eeuwen later) ontmoet
ten we geen vrouwen, tenzij als model vóór het 
doek. 

Zelfs de zo humanistische renaissance ruim
de voor de vrouw weinig schildersezels in. De 
maniëristen enkele, waar er, wellicht uit ge
dwongen neerbuigzaamheid, geen naamplaat
jes meer van over gebleven zijn. Het is dan ook 
enigszins begrijpelijk dat het akademie-onder-
wijs haar ontviel en in de Sint-Lukas gilden, vol 
meesters en gezellen, was voor haar uiteraard 
(?) geen plaats. Zo gaat dat in de wereld. 

Met de romantiek is daar in de vorige eeuw 
enige verandering m gekomen (laten we de 
latere naivisten buiten beschouwing): aller
eerst Marie Laurencin... en in de twintigste 
eeuw toch reeds Kunsthistorisch gekonsak-
reerde namen als Kathe Kolwitz, Barbara Hop-
woth, Louise Nevelbun en natuurlijk Soma 
Delaunay (misschien wel het boegbeeld van 
de vrouwelijke kunst in de eerste helft van 
deze eeuw). 

In de recente evoluties neemt Vlaanderen 
duidelijk zijn aandeel, zeker op het gebied van 
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de toegepaste kunsten, maar met eenzelfde 
stroomversnelling in de wilde wateren van de 
vrije Kunsten. Momenteel lopen er twee grote 
tentoonstellingen waarin Vlaamse vrouwen zo
wat de ekskluzieviteit voor zich opeisen. 

KNOKKE EN KEULEN 
Acht Vlaamse vrouwen van de Vereniging 

voor Kunstenaressen uit Vlaanderen tot 29 
september, elke dag van 10 tot 20 uur, in de 
residentie Albert, Zeedijk 513. Exposerende 
kunstenaressen: Julia Forrez, Anna Fraunco-
lenoir, Marga, Mireille Maes-De Simpelaere, 
Natacha Lust, Suzannah Olieux, Magda Tolle-
naere-Lamote, Hilde van de Walle. 

In Keulen loopt een door de Stad Keulen 
georganiseerde multi-disciplinaire kunstmani
festatie „Frauchen zeichen" (het teken van de 
vrouw straatanimatie, tentoonstellingen, lite
ratuur, galerijwandelingen, teater, enz.) In het 
Belgisch Huis (Cacillienstrasse 46) nog tot 14 
oktober rond het tema ,,blauw" (de voorzitter 
van het Willemsfonds deed dan ook een wel
sprekende inleiding). 

De kunstenaressen die een vrij imponeren
de ekspositie samenstelden zijn: Linda Vinck, 
Veerie Rooms, Ingnd Ledent en de ,,malinisti-
sche" indringer Dirk van der Eecken. 

VLAAMSE VROUWEN 
IN DE BEELDENDE KUNST 



UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 18 september] I heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Tijdens de wekelijkse vergadenngen van het Partij
bestuur besteedde de Volksunie aandacht aan de 
recente verklaringen van de Voerense oud-burge-
meester Happart, het regeringsontwerp inzake de 
ziekenfondsen, de stand van zaken m het SST-
dossier en, tenslotte, de verklanngen van Gaston 
Geens over de verzuiling 

VOEREN 

De VU tilt met zwaar aan de uitlatingen die José 
Happart vorige zondag deed tijdens het feest van de 
Franstalige Voerenaars Happart mag dan al voor 
eigen publiek zijn dromen voor werkelijkheid houden, 
het VU-partijbestuur wenst met duidelijke vastbera
denheid te stellen dat een terugkeer van Happart als 
burgemeester van Voeren voor haar totaal onmode-
lijk IS Los van welke juridische spitsvondigheden dan 
ook, zal de VU nooit dulden dat Happart nog ooit 
opnieuw tot burgemeester van Voeren wordt be 
noemd 

De VU verheugt zich overigens over de eensgezin
de opstelling van de Vlaamse partijvoorzitters om 
Happart een duidelijk halt toe te roepen Van minister 
van Binnenlandse Zaken Tobback verwacht de VU 
een konsekwent aanhouden van de lijn die hij tot op 
heden heeft gevolgd En aan hen die langs Happart 
willen chanteren zegt de VU klaar en duidelijk 
Voeren en de Brabantse randgemeenten behoren 
definitief en grondwettelijk tot het Vlaams grondge
bied en zullen dat ook op alle gebieden blijven 

SST 

Het Partijbestuur besteedde verder aandacht aan 
de procedure die de Vlaamse Eksekutieve wenst te 
volgen bij de verdere afhandeling van het SST-
dossier De VU wenst te waarschuwen voor iedere 
opsplitsing van het dossier Een korrekte en even
wichtige afhandeling van het SST-dossier mag en 
kan zich met beperken tot een technisch debat over 
het te volgen trajekt De VU pleit voor een grondig en 
open debat in de Vlaamse Raad, waar met alle 
elementen moet worden rekening gehouden Ele
menten zoals het mobiliteitsvraagstuk, de budgettai-
re inkadering, de weerslag op het aktuele openbaar 
vervoer en de omgevingszorg moeten duidelijk in 
kaart worden gebracht Pas achteraf, in funktie van \ / l 1 O D T A / 
de resultaten van deze brede analyse, en na princi- V V j W i I V 
piele stellingname, kan de Eksekutieve eventueel 
overgaan tot de afhandeling van het ,,bouw"-dossier 
inzake de trajekten 

ten moeten verband houden met de gezondheids
zorg Deze blijven gereserveerd naar de leden toe, en 
voor iedere afzonderlijke aktiviteit is de toelating 
nodig van de Kontroledienst 

Wat de werking van deze Kontroledienst betreft, is 
door toepassing van het sisteem van kontrole zoals 
momenteel van toepassing in de Bankkommissie, de 
waarborg ontstaan voor een objektieve en onafhan
kelijke werking 

Het Partijbestuur van de VU vraagt vrder de 
spoedige voorbereiding binnen de regenng van het 
wetsontwerp inzake de financiering van het RIZIV, 
zodat bij de padementaire behandeling van het 
ziekenfondsontwerp een globaal oordeel over de 
hervormingsplannen kan worden geveld 

VERZUILING 

Tenslotte wenst het VU-Partijbestuur te reageren 
op de uitlatingen van Gaston Geens over verzuiling 
De VU vindt de uitspraak van Geens met alleen 
onjuist, maar daarenboven totaal misplaatst Het past 
de voorzitter van de Vlaamse Regering met de 
Belgische verzuilingsziekte over te dragen op Vlaan 
deren De eerste Minister van Vlaanderen moet geen 
paktokratie huldigen, maar moet zoeken naar samen-
werkmgsformules tussen overheid en partikulier ini
tiatief enerzijds en het partikulier initiatief onderling 
anderzijds 

De VU wenst te beklemtonen dat de partij de 
waarde van het privaat initiatief blijft onderkennen 
maar zich blijvend verzet tegen de strukturering 
ervan in para-politieke en politieke zuilen en netwer
ken De situatie waarin de zuilen de Staat hoogstens 
beschouwen als een — financieel — doorgeefluik is 
met enkel financieel nefast voor de uitbouw van het 
nieuwe Vlaanderen, dat elke bevoogding kan missen 

ZIEKENFONDSEN 

Het Partijbestuur ging nogmaals nader in op de 
afhandeling van het wetsontwerp-Busquin inzake de 
ziekenfondsen Na amendenng van het oorspronke
lijke ontwerp op de [Ministerraad van vorige vrijdag, 
meent de VU een aantal verduidelijkingen te onder
kennen die tegemoet komen aan de bezorgdheid van 
de partij 

Vooreerst is er de duidelijke afbakening van het 
onderscheid tussen de wettelijk verplichte en de vnje 
aktiviteiten van de ziekenfondsen De boekhoudkun
dige splitsing van beide aktiviteiten wordt door de 
Kontroledienst vastgelegd De zgn ,,vrije" aktivitei-

Het VNOS-programma van dinsdag 26 sep
tember om 21 u 30 op BRT-2 bevat volgende 
onderwerpen 

— Adolf Daens herdacht een reportage 
n a V het Daens-jaar te Aalst, met o m dr 
Frans-Jos Verdoodt, 

— Dwars door Vlaanderen een reportage 
over de rolwagentocht door Vlaanderen van 
Jean-Marie De Roovere, 

— de bestuursverkiezmgen bij de V U , 

— kanttekeningen bij de aktualiteit en een 
gesprek met de nieuwe VU-top 

Dus met vergeten dinsdag 26 september 
om 21U.30 op BRT-2 

NAAIMACHINES 
VOOR BURUNDI 

Op uw zolder staat wellicht nog een oude 
naaimachine U was die al lang vergeten, maar 
ze staat er Of misschien bij uw buur' Of bij 
familie' 

Die vergeten naaimachine betekent voor een 
Burundees gezin brood op tafel Brood in een 
land waar eten en overleven met vanzelfspre
kend zijn Zelfhulp is de sleutel 

Uw versleten naaimachine maken wij terug 
gebruiksklaar Dan brengen we ze naar Burun
di Neen, met bij een of andere overheid Wel 
bij Burundese vrouwen die met uw naaimachi
ne en veel thuisarbeid hun karig gezinsbudget 
wat kunnen versterken 

Uw keuze is toch snel gemaakt"^ Een naai
machine die bij U op zolder verkommert, of een 
gezin dat weer wat toekomst heeft 

Geef onze vrijwilligers een seintje Als het U 
past komen we uw oude naaimachine halen 
Niet aarzelen, doen' Een betere wereld maken, 
daar begin je zelf mee 

Kontakttelefoon regio Aalst Verschelden-
Decremer, 053/21 19 20ofGabyBaetens 053/ 
77 39 23 

Regio Leuven Willy Kuijpers, 016/22 96 42 

Aktie georganiseerd door Joke Geens, Willy 
Kuijpers, vzw Doe Mee en tal van vrijwilligers 

VREDES-
VOETEUNG 
NAAR DIKSMUIDE 

Na de Vredesfietseling naar de IJzerbedevaart, 
wordt nu een meerdaagse voettocht naar de graven 
van de IJzer georganiseerd Enkele dappere wande
laars zullen een 5-daagse simbolische tocht onderne
men naar de IJzertoren om er toe te komen op 
11 11 89 

Wie de vredesboodschap van de Fronters , Nooit 
meer oorlog" wil mee beleven tijdens deze voettocht 
door Vlaanderen, neemt best kontakt op of belt naar 
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23,3020 Herent, tel 
016/22 96 42 of naar Luk Vanhorenbeek VU-arr 
sekretariaat Martelarenlaan 139 3200 Kessel-Lo, 
tel 016/26 11 11 

HERDENKING 
VAN DEN REECK 

Zaterdag 23, om 19u in de St Annakerk te 
Borgerhout (Goedendagstraat) een gedachtenisvie
ring in herinnering aan allen die hun leven hebben 
ingezet voor het welzijn van onze Vlaamse gemeen
schap 

Zondag 24, van 11 tot 12u een bezinningsronde 
aan het eregraf van Herman op Schoonselhof te 
Antwerpen Samenkomst aan de wachthal om 
10u45 
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ZONDAG 1 OKTOBER 
DERDE ANTI-FACIUTEITENMARS DOOR DE ZES 

Op zondag 1 oktober wandelt Taal-Aktie-Komitee 
voor de derde maal m de Randgemeenten rond 
Brussel Het eisenplatform blijft bijna ongewijzigd, 
wel wil TAK twee eisen duidelijk beklemtonen de eis 
voor een provincie Vlaams-Brabant en de eis voor 
een degelijk sociaal grondbeleid De overige eisen 
zijn ondertussen goed gekend toepassing van de 
taalwet door tiarde sanktionering van de overtreders, 
handhaving van de Groene Gordel en een duidelijke 
halt aan het frankofone taalimperialisme waaraan de 
Franstalige Gemeenschap zich schuldig maakt TAK 
roept alle bewuste Vlamingen op die dag in de Rand 
te zijn'i (Bijeenkomst, zondag 1 oktober, 11u30, 
Possozplein te Halle) 

BUSREGELING 

Provincie Antwerpen 
Kalmlhout Wilfried Bosmans 03/666 74 59, 9u 30 

Turnhout Chris Van Dijck 014/37 72 28, Grote 
Markt, 9u 30 en Jan Huybrechts 03/314 65 20 

Herentals-Olen JaakPeeters 014/21 57 86,9u 30 

Geel-Mo! Dirk Bollen, 014/31 40 85, Malpertuus, 
station Mol 9u 

Antwerpen Bruno Huyghebaert 03/236 23 70, 
Berchem kerk, 10u 

Zoersel Wouter Vochten 03/383 26 21 

Mechelen Mark Vermost 015/2183 82, Grote 
Markt, 10u30 

Provincies West- en Oost-Vlaanderen 
Kortrijk Odette Ampen 056/35 78 63, Het Vosken, 

9u 30, en Jan De Weer 056/21 87 52 
Gent Ene Crommelynck 091/26 87 59, St -Pieters-

station, 10u 15 

Lochnsti Guido Moons 091/55 82 46 
Aalst Willem Verschraegen 053/78 47 28, Station 

lOu 30 en Willem Van Den Berghe 053/80 33 97 

Denderleeuw Johan Daelman 053/66 64 32, Sta
tion lOu 15 

Geraardsbergen Jan de Borre 054/41 86 31, Sta
tion lOu 

Sint-Niklaas Dirk Van der Speeten 03/777 22 25 
Hotel Serwin, lOu en Lieven Dehandschutter 03/ 
778 04 99 

Hamme-Dendermonde Freddy Quintelier 052/ 
47 68 25, Leeuwken, Mandemakersstraat, Hamme 

Provincie Brabant 
De mensen van de provincie Brabant, die met de 

wagen naar Halle wensen te komen gelieve zeker en 
vast in te schrijven bij Bart De Valck Zo zal er te Halle 
zelf voor hen een bus voorzien worden 

Overijse Koen Menu 02/657 2152, De Klomp 
lOu 15, Kerk Hoeilaart, lOu 30 en Ene Vranckan 02/ 
657 18 65 

Opwijk Bart De Vaick 52/35 79 77 
Steenokkerzeel Jos Moysons 02/759 67 61 
Dilbeek Piet Ronsijn 02/569 77 64, Gemeentehuis 

11u 

Brussel Luc Meirlevede 02/512 05 30 

Leuven Marcel Gemtsen, Ruelensvest 191, 3030 
Leuven 016/22 04 52 (ts 21 u 30 en 22u 30), Station 
Leuven lOu 15 

Provincie Limburg 

Neeroeteren-Maaseik Wilfried Rosiers 011/ 
86 35 38 

Lanaken-Rekkem Rik Brouns 011/72 11 91 

Voeren Raf Thomassen 041/81 12 84, frituur Wij-
nants, 9u 30 

Prijs 250 fr — Brabanders 150 fr (kenteken 
inbegrepen) 

ENKELE PRAKTISCHE 
RICHTLIJNEN 

Plaats en uur van de afspraak in uw streek zal later 
nog door uw kontaktman worden meegedeeld, maar 
aarzel nu met om al in te schrijven Om het vlotte 
verloop van de wandeling te verzekeren moeten alle 
deelnemers gebruik maken van de bussen Inschrij
ven IS dus een noodzaak en kan tot en met woensdag 
27 september Wie te ver van een van de opstapplaat
sen woont neemt kontakt op met Guido Moons 
Kasselstraat 22, 9078 Zaffelare, tel 091/55 82 46 

Zolang de overheid weigert de belangen van de 
Vlamingen in Brabant te behartigen, zal TAK daarte
gen protesteren Dat protest moet alle oprechte 
Vlaams-nationalisten kunnen binden' Daarom zal de 
wandeling van 1 oktober uitsluitend doorgaan achter 
de Leeuwevlag, partijpolitieke kentekens zijn daarom 
met gewenst I 

EETFESTIJN 
TE KRAAINEM 

VU-Kraainem-Wezembeek-Oppem organi
seert op zaterdag 23/9 vanaf 18u en zondag 
24/9 vanaf 11 u 30 tot 20u een Vlaams eetfes
tijn Dit gaat door in zaal ,,De Lijsterbes", 
Lijsterbessenbomenlaan, in Kraainem 

Iedereen op post i 

BRABANT 
SEPTEIMBER 

22 LENNIK: ,,Dik m orde" Video-opname met 
gesprek om 13u 30 m Huize Zwartenbroek, Zwarten-
broekstraat12'teLennik Org VZWBrab dienstver
lening 
23 KRAAINEM: Vlaams eetfestijn vanaf 18u in 
zaal Lijsterbest, Lijsterbessenbomenlaan te Kraai
nem Ook op 24 september van 11 u 30 tot 20u Org 
VU-Kraai nem-Wezembeek-Oppem 
23 ZEMST: Restaurantdagen op 23 sept vanaf 
18u , 24 sept doorlopend van 12 tot 20u Zaal Pnns 
Leopold, Brusselsesteenweg 51 te Zemst Org VU-
Groot-Zemst 
23 ANDERLECHT: Mosselkermis in zaal Credo, 
Ninoofse steenweg 371 (onder de kerk) Ook Vlaam
se stoverij verkrijgbaar Van 12 tot 21 u Ook op 24 
september van 11u 30 tot 17u Org vzw Klimop en 
VU-Anderlecht 
23 HULDENBERG: Volksunie Papierslag 
24 GAASBEEK: ONAV organiseert Rommel- en 
antiekmarkt op kerkplein van Gaasbeek Iedereen 
welkom van 8 tot 17u Info of inschrijven kan op tel 
02/532 09 59 (kantooruren) 
30 HULDENBERG: VU-stand Huldenbergse fees
ten Org VU-Huldenberg 
29 LENNIK: ,,Lekker dier" Over hormonen Om 
13u30 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 Org Brabantse dienstverlening 
30 DWORP: VU-eetfestijn in zaal Ons Huis, Vroe-
nenbosstraat Vanaf 17u Ook op 1 oktober van 
11u 30 tot 20u Kiezen tussen mosselen, biefstuk, 
tomaat-garnaal, kinderschotel, nagerechten 
30 ZAVENTEM: Jaarlijks herfstbal van VU-Zaven-
tem in zaal Hof ter Meren, Stationsstraat te Zaven-
tem Om 20u 30 met orkest Waltra 
30 TERALFENE: Met FVV naar Brussels Kamerto
neel ,,Madame de Sade" Vertrek kerk Teralfene om 
15u 15 Prijs 200 fr voor leden, met-leden betalen 
220 fr 

OKTOBER 

1 HULDENBERG: Deelname van VU-Huldenberg 
aan wandeltocht 8 km in het kader van Brabant 
Sportief 
2 ASSE: Om 20u bij S De Riemaecker, Bloklaan 
te Asse 9 maand oppositie voeren + Achter de 
schermen van de staatsfinancies Org VU-Asse 

2 AFFLIGEM: Stervensbegeleiding door dr Andre 
Raes Om 20u in het Kultureel Centrum Org FVV-
Affligem 
5 LENNIK: Sociaal huren hoe, wie w a f Voor
dracht, om 13u 30 m Huize Zwartenbroek, Zwarten
broekstraat 127 Info vzw Vorming en Gemeenschap 
(02/532 14 41) 
7 BIERBEEK: 13e VU-Bal van Bierbeek in zaal De 
Welkom te Bierbeek (Opvelp) 
7 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal De Nachtegaal 
(aan de kerk), vanaf 18u Ook op 8 oktober van 12 tot 
15u Org VU-Wemmel 

7 KAMPENHOUT: Ie Witloof-Festijn Van 17 tot 
21 u Ook op 8/10 van 11u 30 tot 15u Info bij M L 
Thiebaut (016/65 54 74) Org VU-Kampenhout 
7 HALLE: Kennismaking met Sabam Voordracht, 
om lOu in P Van Ruycheveltstraat 2, inkom 50 fr 
Org Vlanajo 
7 DIEGEM: 2e Knabbel en Knuffelavond, met 
snacks, cocktails en stemmige muziek in de Gilden-
zaal te Diegem, vanaf 18u Org VUJO-Machelen-
Diegem 

7 MERCHTEM: Afdelingsbal in zaal Harmonie, 
Stoofstraat, om21u met orkest The Pearls Org VU-
Merchtem 

12 LENNIK: Sociaal huren Met of zonder lange 
a rm ' Om 13u30 in Huize Zwartenbroek, Zwarten
broekstraat 127 Org vzw Vorming en Gemeen
schap 
14 HULDENBERG: Volksunie-papierslag 
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ARRONDISSEMENTS-
RAAD IN DILBEEK 

De tweemaandelijkse vergadering van de arrondis-
sementsraad van Halle-Vilvoorde vindt plaats op 
vrijdag 29 september om 20u in zaal Collegium aan 
de Brusselbaan te Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 

Op de agenda' 

1 Financien rekeningen 1988, begrotingen 1989 
en 1990, reglementaire bepalingen 

2 Administratieve mededelingen 

3 (Jaar)planning 1989-90-92 

4 ,,Hand m hand voor Vlaams-Brabant" door 
kamerlid Daan Vervaet 

5 Studiedag/kongres (1990) ,,Vlaams-Brabant 
rond Brussel" door Wilfned Wouters 

6 Evaluatie bestuursverkiezingen met toespraak 
van de algemeen voorzitter 

7 Varia en rondvraag 

Om de werking van de VU m de druivenstreek een 
(financieel) duwtje in de rug te geven zullen de 
afdelingen Hoeilaart en Ovenjse voor en na deze 
vergadering druiven te koop aanbieden Warm aan
bevolen 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Het College van Burgenfieester en Schepe
nen brengt ter kennis dat bj het politiekorps 1 
betrekking van hoofdinspecteur eerste 
klasse (M/V) te begeven is. 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig ge
schreven, worden gericht aan de heer Burge
meester, Pnnsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, 
met een aangetekende brief en dienen uiterlijk 
ter post afgegven te worden op 9 oktober 1989 

De benoemingsvoorwaarden, de bij de kan
didatuur te voegen dokumenten alsmede bij
komende inlichtingen kunnen bekomen wor
den op de dienst Sekretarie — Personeelsza
ken tijdens de werkuren of telefonisch 02/ 
260 12 11 

Ga waar je wil, 
Wannéér je wil. 

Dank zij je rijbewijs! 

ADVERTENTIE 

RIJSCHOOL 

Ferd. VERBIEST 
OOK RIJBEWIJS A (MOTOR) 

MOLENBEEK 
Leopold H-laan 194 

ANDERLECHT 
Bergense steenweg 797 

DILBEEK 
Ontmoetingscentrum Westrand 

Tel. 426.85.94 

De beste studieboeken vindt u 
bovendien in onze school. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

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) Inschrijven bij G Appeltans 
(011/31 14 12) tot 16 september Vertrek om 7u 30 
Org VU-Smt-Truiden 

SINT-TRUIDEN, 
MEESTER 
BESSEMANS 
OVERLEDEN 

Op 91-jarige leeftijd overleed Guillaume Besse-
mans, het oudste lid van de VU-afdeling, St -Truiden 

tweester Bessemans stamde uit een stoer Vlaams 
gezin, waann 15 kinderen geboren werden Vijf ervan 
zijn nog in leven 

Als jong ondenwijzer leerde hij het ,,arme Vlaande
ren" van die tijd kennen en met zijn edel hart, zijn 
geloof en zijn Vlaamse overtuiging was hij jarenlang 
de spil van het sociaal en verenigingsleven Bij 
meester Bessemans ging men om raad en steun en 
hij stond op zijn eigen eenvoudige en beminnelijke 
manier ten dienste van zijn volk 

Vanaf de stichting van de Volksunie was hij lid en 
hij bleef de partij steunen, begmselvast en daadwer
kelijk 

Zijn voorbeeld en trouw blijven ons verder inspire
ren 

ZOEKERTJE 
— WERKAANVRAAG - Passende betrekking ge
zocht voor 25-jange verkoopster, 18-jarige bediende, 
23-jarige onderwijzeres Aanbiedingen aan Éresena-
tor Oswald Van Ooteghem, tel 091/30 72 87 

WEST-VLAANDEREN 
Namens het College van Burgemeester en 

Schepenen, 
In opdracht 

De Sekretaris, De Burgemeester, 
J Van de Velde J Mensalt 

ZOEKERTJE 
— SPELMATERIAAL — Opvoedster zoekt spelmate
riaal (puzzels — stripverhalen ) en nog bruikbare 
fietsen Komen zelf ophalen Kontakteer alle dagen 
(liefst 's maandags) tussen 15 en 16 uur, tel 053/ 
67 26 93 

SEPTEMBER 

23 DEERLIJK: VU-Deerlijk nodigt iedereen uit voor 
gezellige babbel en een dnnk op VU-stand tijdens 
braderie, van 14 tot ISu 
25 MENEN: West Flandria Trefcentrum leper-
straat 65, om 19u 30 Make-up wat waar en hoe'' 
Bespreking -i- demonstratie Inkom 50 fr Make-up 
+ spiegeltje meebrengen Org Vlanajo tienen 
28 IZEGEM: Bar auditonum om 20u debat BRT-
VTt^ Met Jan Schodts, Johan Op De Beeck, Paul De 
Baere en Pol Van Den Dnessche Org Vlaamse 
studie- en vormingsknng 

29 lEPER: Herfstfeest in Jeugdstadion Leopold III 
laan leper Om 20u 450 fr p p Org Vlaamse 
Vrouwenvereniging leper 
30 ASSEBROEK: Om 14u in Patria Boeken- en 

posterbeurs t v v Feest voor Lydie en Katrien Nieu
we DF-uitgaven ter inzage 

OKTOBER 

4 KORTRIJK: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, om 
20u Kindermishandeling Org Vlanajo Kortrijk 
11 MENEN: West-Randria Trefcentrum, leper-
straat 65 Kindernamiddag ,,Werken met gekleurd 
zout" Om 14u 30 Inkom gratis Meebrengen bo-
kaaitje met deksel Org Vlanajo Menen 
12 IZEGEM: Gerard Bodifee over de Nieuwe visie 
in de wetenschappen Om 20u in de bar van de 
Stedelijke Muziekakademie, Kruisstraat 15 Org 
VSVK-lzegem 
13 DEERLIJK: Op naar de Everest, door Philippe 
Cornelissen, klimleidervandeekspeditie Om20u in 
D'lefte Inkom gratis Org VU-Deerlijk 
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Deze mensen zijn medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de VU in Sint-Niklaas. Zittend v.l.n.r.: Theo Van Landeghem, Dirk 
Marls, Bruno Alderweireldt, Lieven Dehandschutter en Roger Van Ranst. Staand: Marijke Samyn, Osw/ald Opgenhaffen, Chris Group', 
Arnold Vandermeulen, Marnix Kockelbergh, Jan-Pieter Maes, Walter Ghesquière en Els Vandermeulen. (foto oeiro) 

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

22 DEINZE: Familiefeest in de Volkskring, Markt 
Eregasten Johan Sauwens en Oswald Van Oote 
ghem Etentje Bretoense warme hesp Inschrijven 
450 fr bij bestuursleden of Herman tvlaes Kepelle-
straat 104 (86 24 53) VU-rek nr 442-758861140 
Org VU-Deinze 
23 KRUIBEKE: VU-Houtskoolfestijn in gasthof 
Schelderust, om 19u 30 Keuze tussen grote of kleine 
maaltijd (350 en 275 f f) Inschrijven tot 16/9 bij 
bestuursleden of tel op nrs 03/774 19 67 03/ 
774 19 03 en 03/774 12 85 Org VU-Kruibeke 
25 BELZELE: Namiddaguitstap van FVV-Belzele 
Bezoek aan noga- en pralinesbednjf te Nevele en 
bezoek aan koffiebranderij te Lendelede Vertrek 
13u Kerk Belzele, terug rond 18u 30 Leden 200 fr, 
nret-leden 250 fr 
29 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn in het lokaal 
De Monaan, Bohemen Wichelen Aanvang 20u 
Leden 150 f r , met-leden 200 fr 
29 SINT-AMANDSBERG: FVV bezoekt redaktielo-
kalen en drukkerij van De Standaard te Groot-Bijgaar 
den Verzamelen 19u45 aan Oud-gemeentehuis 
Antwerpsesteenweg Vervoer met eigen wagens 
Inschrijven noodzakelijk (max 30 bezoekers) bij Lie
ve Jolie(51 49 81) 
30 SINT-GILLIS-WAAS: Poppenteater ,,Toepe-
neus" geeft voorstelling in Katholieke Kring, Kerk
straat 64, om 14u30 Toegang 50 fr Org A 
Verbruggenrking 

OKTOBER 
1 LEDE: Kajak en kanotocht met VU Lede Ver
trek 8u kerk Impe met eigen wagens Inschrijven 
voor 27/9 bij Hubert Matthijs (053/80 05 53), Wilfned 
De Schrijver (053/80 56 27) of Cafe Buitenbeentje 
(053/80 46 16) Info bij Jan Van den Broeck (053/ 
80 22 45) 
5 GENT: ,,W/ereldoorlog II een terugblik" Ie les 
van kursus M m v Bruno De Wever en Rik Hemme-
rijckx Bijdrage volledige kursus 1500 fr Info en 
inschrijven tot 26/9 tel 091 23 20 64 Org Vlied 
6 MERELBEKE: „Is de Rijkswacht overbodig'" 
Uiteenzetting door Hugo Coveliers, in Driekoningen, 

Hundelgemsesteenweg Aanvang 20u Toegang 50 
fr Org VUJO en VU-Merelbeke Gratis welkomst-
drink 
7 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal om 20u 30 met or
kest in Katholieke Kring, Kerkstraat64 Inkom lOOfr 
7 GENT: Noors buffet in Feestzaal StTeresia, 
Peerstraat 150 te Gent Vanaf 19u 30 350 fr p p 
Org Vlaams Kultureel Centrum Manakerke 
7 KALKEN: Groot VU-Herfstbal met discobar Am
biance in zaal Koninklijk Harmonie, Koffiestraat 72 
Org VU-Laarne-Kalken 
12 GENT: Kursus Wereldoorlog II, een terugblik 2e 
deel 
14 GENT: Ziezo, dat is dat ' ' van A M G Schmidt 
door Tine Ruysschaert Om 20u in de Groene Zaal 
van St -Bavo-institüut, Lange Boomgaardstraat Op
brengst t V V van Tele-onthaal Inkom 200 fr Org 
Vakbel en Tele-onthaal 

DIENSTBETOON 
MINISTER GEENS 

Zottegem: Gentsesteenweg 66 te 9620 Zottegem 
Op donderdag en vrijdag van 9 tot 12u 30 en van 14 
tot I7u Tel op bovenstaande uren 091/60 22 68 

Brakel: Kantoor Ziekenfonds ,,Vlaamse Arden
nen", Stationsplein 11 te 9660 Brakel Eerste en 
derde woensdag, van 14 tot 16u 

Oudenaarde Herberg ,,De Commerce", Station
straat 79 te 9700 Oudenaarde Tweede dinsdag van 
19 tot 21 u Tel voor huisbezoek 055/31 29 94 

Ronse: Herberg „In den Armen Duvel", Sint 
Martensstraat 14 te 9600 Ronse Eerste en derde 
woensdag, van 10 tot 12u 

Zingem Ontmoetingscentrum ,,De Klub", Kwaad
straat 9 te 9750 Zingem Tweede zaterdag van 10 tot 
12u Tel voor huisbezoek 091/84 63 37 

Zwalm: Bij H Reynaert, Hundelgemsebaan 147 te 
9630 Zwalm Eerste en derde zaterdag, van 10 tot 
12u Tel voor huisbezoek 055/49 84 94 of 49 82 16 

NIEUW 
VU-BESTUUR 
TE SINT-NIKLAAS 

De bestuursverkiezingen m de VU te Sint-Niklaas 
hebben als resultaat zeven nieuwe voorzitters opge
leverd Uiteraard was een en ander mee het gevolg 
van de statutaire beperking van de voorzittersfunktie 
tot zes jaar De nieuwe voorzitters zijn Bruno Alder
weireldt (politiek kollege), Walter Ghesquière (afd 
Belsele), Dirk Mans (afd Nieuwkerken) Christ Group 
(afd Sinaai) Jan-Pieter Maes en Marnix Kockelbergh 
(afd Sint Niklaas) en Lieven Dehandschutter (ge-
meenteraadsfraktie) 

Het politiek kollege bestaat de komende drie jaar 
uit voorzitter Bruno Alderweireldt, ondervoorzitter 
Willy Tote, sekretaris Dirk Mans, penningmeester 
Theo Van Landghem, PR-verantwoordelijke Els Van 
dermeulen. Rik D'Hollander, Agnes Van Meirvenne, 
Walter Ghesquière, Bea Waterschoot, Chris Group 
Marijke Samyn, Luc Tratsaert, Jean-Pierre Dullaert 
Jan-Pieter Maes Marnix Kockelbergh, Alfons Van 
Riet Hugo Steenwegen Alfons Lisaerde en de man 
datarissen Nelly Maes en Mare Huys (schepenen), 
Lieven Dehandschutter en Oswald Opgenhaffen (ge
meenteraadsleden) Roger Van Ranst (OCMW-voor-
zitter), Arnold Vandermeulen (OCMW-raadslid) en 
Leo Van Hoeylandt (provincieraadslid) 

De VU van Groot Smt-Niklaas maakt deel uit van 
een koalitie met SP en PVV Volgens voorzitter 
Alderweireldt moet het politiek kollege instaan voor 
een optimale wisselwerking tussen leden kader en 
mandatarissen Als borg voor een beleid op mensen
maat moet de VU haar inbreng vertalen naar de 
publieke opmie en tegelijk de noden en verzuchtin
gen van de bevolking opvangen Het politiek kollege 
wil via een projektwerking de VU-beleidsopties onder
steunen en zal op geregelde tijdstippen ook de 
koalitie evalueren en desnoods bijsturen 

WIJ - 22 SEPTEMBER 1989 38 



UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

23 STABROEK: Jaarlijkse Barbecue, in Ponderosa 
te Berendrecht Aanvang 17u Info en inschrijven 
Peter Van Ael (664 4195), Patnck Vandevyver 
(664 79 64) of Roger Van Saet (664 89 81) Org VU-
Stabroek 
23 KONTICH: Braderij VU-rommelmarkt en fiappe-
ning Ook op 24/9 
30 BERCHEM: FVV organiseert reis naar Trier voor 
2 dagen Info bij FVV Berchem 
30 NIJLEN: Tentoonstelling fiandwerkgroep De 
Vlijtige Bijtjes, in zaal Kempenland Ook op 1 oktober 
Telkens van 13 tot 20u 

OKTOBER 

4 KAPELLEN: Ie les Weerbaarheid voor vrouwen 
m KTH, Pastoor Van Den Houdtstraat 8, turnzaal 
Aanvang 19u30 Inschrijvenn bij Rosine Van Rom 
paey (666 70 98) Org FVV-Kapellen 
5 EDEGEM: Uitstap naar St Niklaas-Bornem-Tem-
se Vertrek om 9u Info Hilde de Wit (449 17 66, 
Josee Koppelaar (449 79 01) Inschrijven tot 30/9 
Org FVV-Edegem 
6 ANTWERPEN: „Open (h)oorzitting met H Schiltz 
— 3de faze staatshervorming Om 20u m zaal de 
Zurgenburger, Dageraadplaats Toegang vrij Org 
VU-Antwerpen-Stad 
7 MORTSEL: Voerwandeling o I v Piet De Pauw 
Vertrek om 8u parking achter Gemeentehuis Bus
reis 250 f r , - 6 j gratis Terug rond 19u Inschrijven 
voor 27/9 bij Vera Veron (449 96 53) 
7 WOMMELGEM: Bezoek aan provinciegebouw 
Antwerpen Samenkomst kerkplaats te Wommel-
gem om 13u30 (met eigen wagen, iedereen kan 
mee) Rondleiding is gratis en duurt 2 uur Inschrij
ving + info voor 24/9 op tel 353 68 94 Org K K 
Jan Puimege 
7 NIJLEN: Mosselfeesten in Kempenland van 16 
tot 22u 225 fr p p Ook op 8 oktober van 13 tot 20u 
Org Vlaamse Knng Kempenland 
11 NIJLEN: Gesprekavond in Kempenland om 20u 
door Marcel Ploem (pedagoog, seksuoloog) over 
,,Geef me wat warmte Org Vlaamse Kring Kempen
land 
13 HOBOKEN: Groots Kaas- en Wijnfestijn in zaal 
Moretus, Berkenrodelei, Hoboken, om 20u 200 fr 
Toespraak door senator Jef Valkeniers Org VU-
Hoboken 
14 KONTICH: Viering 15 jaar VVVG Proficiat van
wege VU-Kontich 
14 ANTWERPEN: Vierde scheepshal m/s Flandna 
24 Vanaf 19u 15 Afvaart 20u 15 stipt, kaai 13, 
Londenbrug, Londenstraat Toegang 250 fr (03/ 
238 82 08) 

ADVERTENTIE 

ZOEKERTJES 
— SPELMATERIAAL — Opvoedster zoekt spelmate
riaal (puzzels — stnpverhalen ) en nog bruikbare 
fietsen Komen zelf ophalen Kontakteer alle dagen 
(liefst 's maandags) tussen 15 en 16 uur, tel 053/ 
67 26 93 

— WERKAANVRAAG — Passende betrekking ge
zocht voor 25-jarige verkoopster, 18-jange bediende, 
23-jarige onderwijzeres Aanbiedingen aan Eresena-
tor Oswald Van Ooteghem, tel 091/30 72 87 

NR. 21IS NU TE KOOP 

BON VOOR EEN GRATIS PROEFNUMMER 
Naam 

Postcode 

Terug te sturen naar ONZE TIJD-ROULARTA, Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 
Per kerende krijgt u een recent proefnummer 
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ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bediening wordt openverklaard: 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Anasthesie en Reanimatie 

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

De kandidaten moeten van Belgische natio
naliteit zijn. 

Zij moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt 
hebben op het ogenblik van hun aanstelling. 

De aanvragen dienen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 39 te Antwerpen toege
komen te zijn uiterlijk op 9.10.1989. 

Inschrijvingsformulier en volledige voor
waarden te bekomen op de 7e Directie/Perso
neelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 te Ant
werpen (tel. 03/223 57.11). 

Het inchnjvingsrecht bedraagt 400 fr (voor 
bepaald benoemde personeelsleden: nihil). 

ADVERTENTIE 

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE 
Op 5 km van de Heysel, baan Plantentuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

Banketzaaitje gratis voor al uw feesten Tel. 02/269.70.45 

ZOEKERTJES 
LESGEVERS. Wegens de grote belangstelling is 

de Koördinatie Nederlands voor Migranten (CNM) 
steeds opnieuw op zoek naar vrijwillige lesgevers. 
Info: Carine Moens, CNM, Saincteletteplein 25 te 
1080 Brussel (02/426.85.93). Begeleiding, lesmate
riaal en onkostenvergoeding zijn voorzien. 

STUDENTENKAMER met cv. te huur aan het 
station te Leuven. Voorwaarde: van onverdachte VU-
komaf zijn. VU-sekretariaat, Martelarenlaan 139, 
3200 Leuven. Tel. 016/26.11.11. 

VAKBEL ZOEKT 
VAKBEL, de Vlaamse Akademie voor Kullurele 

Belangen, zoekt met liet oog op het organiseren van 
vormingsaktivileiten namen en adressen van de le
den van Vlaams-nationale (VU-)strekking in de kullu
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). 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner, 
Ze prezen het niet alleen aan als een heertijk dorstlessend middel, 
miaar 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 tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

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

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 
darmontsteking. Zenuw- en funktionele storingen, 
chronische ontsteking der 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 0311 



AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 

TEL. : 02/219.49.30 

^chemicaliën 

ZOEKERTJES 
LESGEVERS Wegens de grote belangstelling is 

de Koordinatie Nederlands voor Migranten (CNM) 
steeds opnieuw op zoek naar vrijwillige lesgevers 
Info Carine Moens, CNM, Saincteletteplein 25 te 
1080 Brussel (02/426 85 93). Begeleiding, lesmate
riaal en onkostenvergoeding zijn voorzien. 

STUDENTENKAMER met c v te huur aan het 
station te Leuven Voorwaarde van onverdachte VU-
komaf zijn VU-sekretariaat, Martelarenlaan 139, 
3200 Leuven Tel 016/26 1111 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
V | y HEIHOEFSEWEG 1 
y ' ^ 2520 EDEGEM 
0il!^ Tel.: 03/457.23.89 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

~ 03/888.69.35 

VAKBEL ZOEKT 
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 in 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) 

vemndas genknv. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel. 053-66.83.86 

AFD : OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.. 054-33 17.51 

054-33.11 49 

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. 

r # x / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / > 

# # i fMMitiiiiiitiittitiiiittti 

Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel.: (011)36.32.60. 

BOH: 
Ja. Ik viiens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin
gen 

Naam: 

Adres 

Gemeente . . Tel • 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak. 

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

I I 

41 WIJ - 22 SEPTEMBER 1989 



BEDENKINGEN 
Vooreerst een dikke proficiat aan dr. Paul De 

Ridder voor zijn artikel „Nationalisme vloek of 
zegen?" (WIJ van 15 sept. j l ) . 

Als iedere Vlaams-nationalist deze funda
mentele begrippen toepast, zou de Volksunie 
(de VU is maar een middel tot uitvoering van 
deze principes) niet dreigen ten onder te gaan 
aan innerlijke twisten en navelstaarderij. 

Tevens enkele bedenkingen voor de redak-
tie. 

1. De meeste mensen vinden de tijd niet 
meer om alles te lezen, daarom korte teksten. 

2. De titels zijn zeer belangrijk. Uw (onder)ti-
teling in vraagvorm is zeer goed. 

3. Omdat de lezers meer beeldgericht opge
voed zijn mis ik suggestieve tekeningen. 

4. Omdat veel mensen weinig belezen zijn 
vragen zij bevattelijke teksten met korte zin
nen. Misschien wel eenvoudige samenvattin
gen. 

5. Omdat geoefende lezers vaak diagonaal 
lezen zou het nuttig zijn de staakwoorden waar 
alles om draait, in het vet te drukken. 

6. WIJ moet de aktualiteit nog meer op de 
voet volgen en Vlaams-nationalistisch duiden 
zoals Flandrien en sommige anderen dat in 
ons weekblad zeer goed doen. 

Adriaan Sterckx, Ham 

ZEG 'T MAAR 
IN T VLAAMS 

Daar de Vlaamse strijd er een is tegen een 
arglistige slang-met-zeven-koppen die zich 
liefst achter de hele Franse beschaving ver
schuilt (maar eigenlijk niet meer uit is op 
allerlei vormen van bedrieglijk verkregen voor
deel en dus eingelijk de tegenvoeter is van de 
leuze(n) van vrijheid, gelijkheid en broederli)k-
heid die zo graag als Parijs uitvinding verkocht 
wordt) is zorg voor Nederlands als taal én 
beschaving (die altijd al weinig heeft opgehad 
met zo'n schijnheiligheid) hoofdbekommernis 
voor onze mensen. Toch geeft WIJ ons 
„soms" wel wat anders te zien. 

Maurits V.L.: „Toen minister Coens bezig 
was de lat aan het gelijkleggen, zogezegd". 
Dit zou m.i. in gewone moedertaal ,,toen M. 
Coens de lat zogezegd aan 't gelijkleggen 
was" luiden. 

Ook neem ik geen genoegen met de ,,toch 
Nederlandse k" in allerlei nutteloos Franse 
woorden, want men kan even goed en veel 
volkser iets ,,geen lachtertje" als ,,geen sine-
kure" noemen, maar even goed een land 
,,onmetelijk" als ,,immens" noemen en véél 
beter over ,,ontwikkelingssamenwerking" 
spreken dan over „bilaterale ontwikkeling", 

want dat is al net zo'n onding als bv. ,,volksde-
mokratie" want „demos" was ,,volk" niet
waar? 

Zo bevalt,,koppige dwarsdrijverij" mij stuk
ken beter dan „obstinate obstruktie" (waarvan 
ik haast een verstopping krijg) en stel ik méér 
prijs op ,,ambtseer" dan op windbuilen als 
,,deontologische plicht" en noem ,,schijnhei
ligheid" geen ,,hypokrisie". 

Bestaan er dan geen ,,korrektoren" meer? 
Uw onverbeterlijke verbeteraar 

Dolf Moors, Kapellen 
(Ingekort) 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek We
derwoord. Naamloze brieven 
gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrteven. Oe 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. 

HOOP 
Bij mijn ontelbare huisbezoeken als veldwer

ker voor de Volksunie vanaf het ontstaan tot nu, 
stel ik steeds vast dat bij vele mensen het 
woord ,,nationalisme" vies en argwanend 
overkomt. Dit is geen fabeltje, het schrikt de 
mensen af. 

Het hoofdbestuur zou er goed aan doen een 
andere benaming te zoeken die niet zo kom-
promiterend overkomt. 

Ik heb de jongste tijd in de media, en ook in 
„WIJ" massa's redenen gelezen over de ach
teruitgang van onze partij. De ware oorzaak zit 
hem in de opkomst van de Groene (Agaiev) 
partij en het Blok (Vlaams kan ik ze niet 
noemen). De jongere generatie wenst iets 
nieuws (eender wat) en zeker niet het soms 
oubollige gedoe uit het verleden. Deze periode 
heeft volledig afgedaan. 

Tucht ontbreekt eveneens. Vele lopen uit 
ongenoegen naar een of andere krant. Wat wij 
als veldwerkers opbouwen, wordt soms door 
eigen mandatarissen kapot gemaakt. 

Ondanks alle pessimistische uitlatingen blijf 
ik trouw aan de VU en hoop nog steeds op een 
vrij Vlaanderen. p w „ p„tte 

VLOEK OF ZEGEN 
Onder de titel ,,Nationalisme: vloek of ze

gen?" gaf WIJ op 15 september een plaats 
aan de overwegingen van dr. Paul De Ridder 
over het volksnationalisme. 

Onze huidige studentengeneratie, die be
vrijd werd van vervolging en achteruitstelling 
terwille van haar taal, zou het woord per woord 
moeten bestuderen. 

Het bevat een programma voor een heel 
leven. Het legt uit waarom elke generatie 
sedert 1830 jongeren omvatte, die uit volksna-
tionale trouw voor hun Vlaamse volk opkwa
men. Soms was deze generatie op een belang
rijk kruispunt gekomen. Dit was m 14-18 en in 
40-45. Zij die de betere weg hadden gekozen, 
koesterden geen wrok tegen hen die een 
andere keuze maakten en die verloren. 

Sedert 1945 kwam tweemaal de keuze: 
blijven vasthangen aan oppositie met hoog
stens een aanhang van 20 procent of met de 
nog resterende aanhang deelnemen aan de 
macht. Om redenen, die tot heden historisch 
nog niet duidelijk zijn, mislukte men de eerste 
maal. 

De tweede maal beleven we nu, rekening 
houdende met het groeien van problemen, die 
vanuit demokratisch, volksnationaal standpunt 
niet belangrijker zijn dan de toekomst van het 
Vlaamse volk, was deze keer een deel van ons 
volksnationaal programma bereikt. 

Wat niet kon bereikt worden moet aan onze 
jeugd uitgelegd worden. Als ze het artikel in 
WIJ van dr. P. De Ridder leest en begrijpt zal 
de huidige generatie droom van werkelijkheid 
kunnen scheiden en bijdragen tot de uitbouw 
van Vlaanderen, als erkend gebied in het 
Europa der volkeren en regio's. 

Floere Smit, Oostende 
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LEPEL & VORK 

Restaurant « 
Specialiteiten 

» 

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

Assesteenweg 74 
1740 Ternat Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten Zaterdag open vanaf 18 00 uur 

Restaurant TUL 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

br^ C*f^ :Z^ ffatfi 

ktoffiUrstfmi 3 3Ó90 Bree 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 0 1 4 - 5 4 . 4 0 . 0 7 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Pri jzen voor g roepen 
op aanvraag 

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

R E S T A U R A N T - H O T E L 

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: 
éen aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R DE BEULE 
Hei rbaan 53 
2730 B U R C H T 
Tel . : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wil bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne 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 mogeli]kheden 
Week end verblijf 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alverlngem. 



[_Enkel de beste kan de grootste zijn. 
•u,, 

ZUIVER SCHEERWOL 

Vlotte camel blazer twee rij 
zes knoops uit de collectie Mortimar 
met bijpassende blauwe flanelbroek 
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'!• het modehart 
van België 
A12 - Boomsesteenweg 35 - Aartselaar 
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