
WGEKOMENO 9 SEP. 1993 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993 V L A A M S N A T I O N A A L W E E K B L A D 

" •^"^• • • •^ ï™^"^**!**" 

38» JAARGANG • NR 36 • 33 FR 

INHOUD 
Z D e C V P ruUde 

Mieke Offeciers voor H e r 
man Van R o m p u y . 

O Voor de persbedr i j 
ven vo rmt de publ ika t ie v a n 
de CIM-ci j fers s teevast een 
s p a n n e n d e gebeur ten i s . 

s J Z a t e r d a g en z o n d a g 
kongressee r t de V U in Leu 
ven. H e t w o r d t v o o r de 
Vlaamsnat iona le part i j een 
levensbelangri jke gebeu r t e 
nis . 

X \J In Herk-de-Stad or-

f anizeert W M op 25 septem-
er een kaderdag. 

12 Z o n d a g O p e n M o 
n u m e n t e n d a g . Een vooru i t -
blik. 

13 Een kui t -uur t je me t 
k u n s t e n a a r J o s D e M a e g d , 
d e t ea t e rp roduk t i e D i a m a n t -
w/erpen, kal l igraat J e f B o u -
dens en muzikaal k roeglopen 
in Vilvoorde. 

16 Een n ieuwe r eko rd -
o p k o m s t voor een m i n d e r 
V laamse Gorde l . 

WELGEKOMEN 
IN LEUVEN! 
De Leui'eiue studenten (ftruktureerdeti al de (en het 
waren er vele !) vernederingen binnen de Vlaanue Bewe
ging opnieuw voor hun generatie door de formulering: 
zelfbedtuur-door-federalL)me. De uitbouw van hun ei
gen, zelptandige univerditeit, verankerd in Vlaanderen, 
in de Nederlanden en in de wereld vormde daarbij een 
belangrijke dtap. We zijn nu zover Leuven-Rijöel-Tii-
burg werken en studeren éamen. Dank zij het Europee*) 
Erojmujprogramma leven in Leuven honderden an
derstalige dtudenten doorheen onze Nederlandse kuituur 
Na een kwarteeuw organiseert Leuven, gescheiden én 
federaal-werkend, samen met Louvain-La-Neuve, we
tenschappelijk beleid. En bij dit noodzakelijke (maar 
te lang durende!) Vlaamse Bewegingsproces speelt de 
Volksunie een onvervangbare roL 

D e L e u v e n s e V U leefde poli
t iek vana f 1954 to t 1968 on
d e r g e d o k e n in kle ine zaaltjes, 
s teeds g e k o n t r o l e e r d d o o r 
B O B , z o n d e r veel midde len 
m a a r m e t een g ro t e over tu i 
g ing. Ti jdens die pe r iode , , ,pas
s e e r d e n " in de CrutaL—ons ver 
gade r lokaa l bij d e o n v e r g e t e 
lijke Albe r t en Alice — met wei
nig o rgan i sa to r i s che midde len , 
h o n d e r d e n s t u d e n t e n . U r e n 

d r o o m d e n en r e d e t w i s t t e n wij 
er hoe s t e rk -we da t Vlaan-
d e r e n - v a n - d e - T o e k o m s t w i lden 
u i tbouwen . . . 

In 1968 — tégen de eenpar ige 
eis van de b i s schoppenve rgade 
r ing in — n a m e n de professo
ren H e r m a n Verduyn en Odie l 
van Paemel de leiding van onze 
to t -dan- toe v e r d o e m d e VU-lijs-
ten. (Ued verder biz. 5) 

EERST DIT 

N og nooit eerder in haar 
veertigjarige bestaan heeft 
de Volksunie zo scherp de 
adem van de publieke opi

nie in de nek gevoeld. Toch tre
den de demokratische 
Vlaams-nationalisten de onmid
dellijke toekomst met vertrou
wen tegemoet, een politieke par
tij die eerlijk voor een projekt 
uitkomt is waard dat zij leeft. 
Het politieke landschap ligt om
geploegd, in ordeloze voren. D e 
traditionele ideologieën hebben 
uitgediend, de liberalen hebben 
als eersten de verandering aan
gedurfd. Daar toe werden de no
dige t ruuks bedacht en de media 
passend ingeschakeld, het heeft 
geholpen. Meer en meer blijkt 
echter dat achter het masker van 
de face-lift het ware gelaat van 
de V L D steekt: het veroveren 
van macht. 
Het vertoon dat de C V P met de 
^vissel Offeciers-Van Rompuy 
ten beste gaf is wansmakelijk, 
de SP zit verveeld met het ge-
val-Sorensen w^aarover het laat
ste woord nog niet is gesproken. 
De schande die het VI. Blok te 
Ronse tentoon spreidde is een 

nieuw be'wijs dat die partij de 
taal van de bokshandschoen bo
ven het parlementaire debat ver
kiest. De groenen kunnen niet 
kiezen tussen oppositie en mee
besturen. 

In het voorbije voorjaar heeft 
de Volksunie het genoegen mo
gen smaken dat haar lange strijd 
voor de staatshervorming met 
een federale grondwet werd be
kroond. 

In het vooruitzicht van deze toe
stand bekommeren de demokra
tische nationalisten zich reeds 
jaren over de wijze waarop de 
politici het zuur bevochten zelf
bestuur zullen waarmaken. Dit 
w^as geen plat opportunisme 
maar intense zorg. En terecht, 
de praktijk wijst uit dat wat „zij 
zelf doen, niet noodzakelijk be
ter is gedaan". Voor overtuigde 
militanten die grote inzet hebben 
voor een rechtvaardige maat
schappij, smaakt deze vaststel
ling bitter. 

Ondanks de eigen s t rukturen 
draait in onze gemeenschap nog 
zoveel vierkant, nog zoveel is 
onaf, onvolmaakt, bedreigd, on
rechtvaardig. Nog teveel zaken 
mogen het daglicht niet zien, 
nog teveel mensen gaan gebukt 
onder onwetendheid, laten zich 

kritiekloos door media gebrui
ken of leggen zich gewillig en 
kritiekloos neer bij wat boven 
hun hoofden wordt beslist. Mas
saal meelopen in georkestreerde 
evenementen is geen verdienste, 
het wekt zelfs medelijden op. 

Verre van deze onrechtvaardig
heden uitsluitend in de schoenen 
van politieke partijen te schui
ven, moet het ons van hart dat 
zij zo weinig bijbrengen om aan 
deze mistoestanden te verhel
pen. He t bedroeft ons dat wij 
hetzelfde dienen te zeggen over 
de wijze waarop de grote me
dia „het volk bezighouden". Te
levisie, dat machtige en geld
verslindende medium, haalt de 
hoogste kijkcijfers met de groot
ste onbenulligheden. He t zou 
de moeite lonen de pas gepu
bliceerde programmeringen van 
zowel de openbare als de kom-
merciële Vlaamse TV-stations op 
hun „waarde" te ontleden om 
vast te stellen hoeveel uren snert 
en pulp op het menu staan. En 
geen mens, partij of kuituur-
fonds kraait om de verloren kan
sen, de opgebruikte kapitalen, 
de verbeurde uren. Intellektue-
len hebben kansen genoeg om 
in dure tijdschriften en boeken 
soelaas te vinden. Voor minder 

kapitaalkrachtigen resten de we
lig t ierende oppervlakkige ma
gazines, de TV-speUetjes en de 
ontelbare soap-reeksen van ei
gen of angel-saksische makelij. 
En geen mens die zich zorgen 
maakt, geen politieke partij die 
reageert, geen kultuurfonds dat 
op de barrikaden springt. Inte
gendeel, zij spelen graag in op... 
J a , op wat ? 

O p de vooravond van het grote 
VU-kongres te Leuven, waar 
misschien over de toekomst van 
de partij wordt beslist, maken 
wij deze bedenkingen omdat wij 
menen dat een politieke partij 
zin en nut heeft als zij o.m. tegen 
dergelijke tekorten ageert en een 
zinvol alternatief biedt. 
Het geraamte van de eigen 
staatsstruktuur mag dan wel te 
blinken staan, als het vlees rond 
de botten ontbreekt blijft het 
toch maar een geraamte. 
Van Strijd naar Beleid is z o n veel-
kantige waarheid dat nu opge
ven verraad zou betekenen aan 
het volk dat wij gelukkig, mon
dig, welvarend en bevrijd van 
velerlei bevoogding willen zien. 
In de hoop dat de kongresgan-
gers in Leuven ook aan deze 
aspekten zullen d e n k e n ! 

Maurits Van Liedekerke 
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• Liv NeeLi stapt eind dit jaar 
op als direkteur-generaal van 
VTM. Zijn ontslag is een 
gevolg van de herschikking 
van de aandelen bij VTM. 
De nieuwe bestuurders van 
de komtnerciële omroep wil
den volgens Neels ook de di-
rekteur-generaaj vervangen, 
maar de advokaat was hen 

• Bi) JanMen Pharmaceuttca 
is I oken voortaan verboden. 
In een overgangsfaze worden 
"rookgedoogzones" voorzien. 
Rokers kunnen op kosten 
van het bedrijf een "rook-
stopkursus" volgen. En voor 
noodgevallen zullen er steeds 
nikotinepleisters beschikbaar 
zijn. Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront verzet zich en 
noemt het initiatief een "me-
diastunt in komkommertijd". 

^RaAn'anKaraikic-wQriAooT 
de Grieks-ortodokse kerk op
genomen in haar Ridderorde 
van Smt-Dionysius van Xan-
thus. De leider van de Bos
nische Serviërs viel deze eer 
te beurt wegens zijn "bijdrage 
tot de vrede in de wereld." 

• Een privé-firma kontro-
leert vanaf dit jaar het ziekte
verzuim van het Vlaams on
derwijspersoneel. Een leraar 
die ziek valt, moet voortaan 
zijn ziekte niet alleen aan 
de schooldirektie, maar ook 
aan de privé-firma melden. 
Volgens de Vlaamse regering 
kan een "beter toezicht op het 
ziekteverzuim" 550 miljoen 
frank opleveren. 

• Nog privatizenngsnieuws: 
in Groot-Brittannië willen de 
konservatieven gauw werk 
maken van het privatize-
ringsprogramma voor gevan
genissen. Momenteel worden 
er al tw^ee gevangenissen be
heerd door beveiligings
firma's. Ook AustraHë en de 
VS hebben al geprivati-
zeerde cellen. Die zouden 
goedkoper en beter zijn dan 
overheidscellen. 

• De opvoeders bereikten 
met de Vlaamse regering een 
akkoord over 1.600 nieuw^e 
banen. 

B Er is een steunkomitee 
opgericht om koning Boude-
wijn postuum de Nobelprijs 
voor de Vrede toe te kennen. 

• Het proces Haemers kon 
ternauwernood weer niet 
starten. Hoew^el 180 kandi
daat-juryleden waren opge
roepen, het dubbel van vo
rige keer, kon pas vijf uur 
na de opening van de zitting 
een jury van 12 effektieve en 
12 vervangende leden wor
den samengesteld. Van de 
180 kandidaten hadden er 71 
op voorhand laten weten dat 
ze niet konden of wilden zete
len. En nog eens 39 kwamen 
met een ekskuus aandraven 
op de zitting zelf. Uiteinde
lijk bleven er 53 kandidaten 
over, 5 meer dan de wettelijk 
verplichte 48. 

• Na zeven jaar keert het 
lichaam van diktator Ferdi
nand Marcos terug naar de 
Filippijnen. Marcos overleed 
in 1989 in ballingschap. Na 
een volksopstand werd hij in 
'89 uit zi)n land verdreven. 
Nu keert hij terug in een 
glazen luchtdichte kist, zodat 
zijn aanhang hem de laatste 
eer kan bewijzen. 

ASIEL EN WERK 
Het voorstel van minister van 
Binnenlandse Zaken Tobback 
(SR) om het asielrecht los te 
koppelen van het recht op werk 
krijgt heel wat steun. Volgens 
Tobback, die zijn voorstel for
muleerde tijdens een werkbe
zoek in Sint-Truiden, misbrui
ken heel wat vluchtelingen het 
azielrecht om hier aan de slag te 
gaan, bvb. in de fruitpluk. Zo
lang hun aanvraag om erkend te 
worden als politiek vluchteling 
niet afgewezen werd, kunnen 
ze immers blijven werken. Tob
back wil vluchtelingen het recht 
op arbeid pas toestaan wanneer 
ze erkend zijn als vluchteling. 

De Vlaamse minister Detiège 
(SP) en de federale minister 
Smet (CVP) steunen Tobback. 
De Leuvense minister kreeg 
ook felicitaties te verwerken van 
het Vlaams Blok. Volgens de 
ekstreemrechtse partij w^ordt 
daardoor een van de zeventig 
punten uit haar terugkeer-plan 
verwezenlijkt. Dit punt was dan 
ook een van de verstandigste uit 
het zeventig-puntenplan. 

DEMARET 

^; i t 

Be verwachtingen over twee bijrobpelerj in de Offecieni-dtorg zijn hooggespannen. Van Johan Van 
Hecke (links) wordt bij de CVP verwacht dat hij zal ölagen waar zijn voorganger Van Ronipuy (rechts) 
niet in geslaagd is: de CVP uit het diepe dal trekken. Van Herman Van Ronipuy wordt verwacht 
dat hij zal slagen waar Offeciers niet in geslaagd is: de CVP in de regering beter profileren- en de 
begroting saneren. De verwachtingen over de hooförolspeelster in de Offeciers-story zijn laaggespannen. 
Van Offeciers wordt verwacht dat ze het VEV een minder Vlaanu profiel zal geven en minder op de 
voorgrond zal treden aU afgevaardigd beheerder van het VEV dan René De Feyter. 

Wie Demaret bezig hoorde, 
vroeg zich af hoe zo'n man 
burgemeester van de Europese 
hoofdstad kon worden. Op een 
perskonferentie lichtte hij zijn 
plannen toe om de veiligheid 
in Brussel te verbeteren. Hij 
stelde er in een schabouwelijk 
Nederlands o.m. voor de taal-
eksamens voor de politie-agen-
ten af te schaffen. Wat telt, is 
het kontakt inet de populatie, ver
telde Demaret op televisie in 
zijn koetervlaams. Wil hij zijn 
politiemannen een kursus full 
contact laten volgen? Of mis
schien kunnen ze gebarentaal 
en liplezen leren ? 

AFGERANSELD 
Naar aanleiding van een beto
ging van het Vlaams Blok in 
Ronse werd een Duitse televi
sieploeg hardhandig bijgewerkt 
toen ze een incidentje wilde fil
men tussen Blokkers en tegen-
manifestanten. De kameraploeg 
volgde Fdip De Winter, wanneer 
er klappen vallen steeds in de 
buurt maar verder even steeds 
zo onschuldig als een lammetje. 

Het heerschap slaagt er als een 
leider "oude stijl" wonderwel in 
zijn voetvolk dusdanig op te jut
ten dat de kans dat er bloed 
vloeit omgekeerd evenredig is 
met de afwijkingsmarge in zijn 
opiniepeilingen. In plaats van 
mee de verantwoordelijkheid te 
dragen gaat De Winter dan op 
de stoep staan. Hij bekijkt de 
ravage rond zich, en schuift de 
schuld in de schoenen van "pro-
vokateurs". 

Wie minder makkelijk vrijuit zal 
gcian, is de kortgeschoren jon
geman die de Duitse tv-ploeg 
met zon doorslaggevende argu
menten trachtte te overtuigen 
dat de kameraman er een ge

broken neus aan overhield. De 
jongeman werd gefotografeerd 
en stond maandag op de voor
pagina van Het Volk. Prompt 
kwam de BOB met een bevel
schrift de foto's ophalen. 

CVP RUILT 
OFFECIERS... 
Tweede keer, goede keer: de 
operatie verwijder Offeciers is ge
lukt, ledereen die het reilen en 
zeilen van de regering een beetje 
volgt, -wist immers al lang: Mieke 
kan het nut. Ze was technisch 
biezonder beslagen, maar ver
toonde een groot gebrek aan 
politieke ervaring en slaagde er 
maar niet in de knepen van haar 
tegenstrevers binnen en buiten 
de regering te doorzien. 

Tekenend hiervoor waren trou
wens alle woorden van lof die 
haar o.m. door Dehaene en Van 
Rompuy werden toegez-waaid 
na haar verlossing uit de re

gering. De heren bewierookten 
Mieke omdat ze wat met een 
meerjarenplan voor de begro
ting gefrutseld had. Terwijl ie
dereen toch met de ogen toe 
beseft dat zulke meerjarenplan
nen bij wijze van spreken op
gesteld w^orden om ze achteraf 
te kunnen wijzigen, of in een 
donkere lade te stoppen van zo-
gauw er een nieuwe koalitie of 
andere minister van Begroting 
aantreedt. Maar neen, in een 
aan de pers verspreide ontslag
brief was Offeciers zo dwaas 
zelf over die meerjarenplannen 
te beginnen. 

Ze zag nochtans zelf wel snel 
in dat ze onvoldoende ervaring 
had en wellicht karakterieel on
geschikt was voor het belang
rijke politieke begrotingswerk. 
Dat ze eindelijk kon opstappen, 
was in de eerste plaats voor 
haar zelf een opluchting. Dat ze 
officieel verzocht werd om het 
VEV te komen leiden, moet ech
ter met een serieuze schep zout 
genomen worden. Het VEV zag 
al langer uit naar een opvolger 
voor De Feyter, maar die is ei
genlijk pas in februari 1995 aan 
z n pensioen toe. 
Binnen het VEV leeft trou%vens 
heel wat kritiek op de terugkeer 
van Offeciers, die als hoofd van 
de Vlaamse patroonsorganizatie 
mee haar CVP-stempel op het 
VEV drukt. Toen ze van haar 
skilatten naar de regering over
stapte, werd bij het VEV trou
wens beklemtoond dat er van 
een terugkeer geen sprake kon 
zijn. De Vlaamse patroonsorga
nizatie zou door de CVP gepolst 
zijn om Offeciers toch maar te
rug te nemen. Dit past boven
dien in de koerswijziging die 
de nieuwe VEV-voorzitter De 
Muynck de organizatie opdringt: 
minder Vlaams, meer Ekono-
misch. De vervanging van de 
overtuigde Vlaming De Feyter 
door de lauwe Offeciers komt 
hem bepaay niet slecht uit. Of
feciers zal bij het VEV ook 
meer een uitvoerende in plaats 
van een beleidsbepalende plaats 
moeten innemen dan De Fey
ter. De Muynck wil zelf meer 
op de voorgrond treden. 
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...VOOR VAN 
ROMPUY 

De CVP duidde Herman Van 
Rompuy aan als opvolger van 
Offeciers. De CVP-voorzitter 
loopt al jarenlang rond met een 
gezicht alsof hij het grootste 
leed van de wereld draagt. De 
CVP is natuurlijk geen mak
kelijke partij om leiden, maar 
dat Herman Van Rompuy er 
graag werkte, hebben ŵ e nog 
niemand horen beweren. 

De bevs^egingsruimte van Her
man was bovendien niet veel 
breder meer dan zijn schou
ders. De Vlaamse kristendemo-
kt^aten zijn (zoals alle partijen 
op VLD en Vlaams Blok na) 
al lang op zoek naar een nieuw 
elan. Meer en meer kwamen de 
CVP-ers tot de konklusie dat dit 
met Herman niet zou lukken. 
Toen Mark Eyskens over de 
opvolger van Van Rompuy ver
klaarde dat het iemand moest 
zijn "die de vernieuwing kan be
lichamen", zei hij impliciet dat 
vernieuwen met Van Rompuy 
aan het roer niet mogelijk was. 

Van Rompuy verkoos daarom 
zelf de vluchtweg richting re
gering, vooraleer hij op een zij
spoorgezet zou worden. Hij laat 
de redding van de CVP over 
aan andere kamikazes. Voor de 
CVP, en daar is in die par
tij wel eensgezindheid over, be
tekent Herman een gevoelige 
versterking in de regering. Dat 
was trouwens van bi) zijn eerste 
persontmoeting maandagmid
dag te merken. Hefman Van 
Rompuy weet hoe een begroting 
eruit ziet, en heeft bovendien 
politieke ervaring (dat is nog 
\vat anders als charisma!) te 
koop. Daarom verwondert het 
niemand dat ook Premier De-
haene zijn pret niet op kon na de 
eedaflegging van de CVP-voor
zitter, niet alleen als Begrotings

minister, maar ook als vice-pre-
mier. 
De opvolger van Van Rompuy 
zal haast zeker Johan Van Hecke 
zijn. Dat kon nog voor het 
CVP-partijbestuur van dinsdag 
afgeleid worden uit de strijd die 
bij de kristendemokraten al los
gebarsten ^vas om Van Hecke 
als fraktieleider in de Kamer 
op te volgen. Van Van Hecke 
wordt verwacht dat hij er beter 
in zal lukken de CVP te ver
nieuwen. 

Heel de Offeciers-story laat een 
wrange nasmaak na. Uitgere
kend in de VEV-krant De Finan

cieel Ekonomidche Tijd werden de 
elementen uit dit verhaal tref
fend omschreven: de koerö van 
een werkgeverdorganLzatie, haar ver
houding tot de politiek, het oppor-
tunume van een partij, persoonlijk 
prestige, loopbaanplanning en per
soonlijke intriges. 

CLAUS-KAAS 
Vanaf 11 oktober op VTM: 
Vlaanderens suksesschrijver en 
kandidaat-Nobelprijswinnaar 
Hugo Claiu) in een reklamespot 

TOT IN 
LEUVEN! 
De VU maakt heel belangrijke 
dagen mee. 
Door velen werd de partij te 
pas en te onpas in de verdoeme
nis geschreven. Voor ons zou 
er geen toekomst meer zijn... 
Tegen al dit negativisme in, blijf 
ik er rotsvast van overtuigd dat 
onze partij nog nooit zoveel 
kansen heeft gehad om nu, met 
één slag, die neerwjiartse trend 
om te buigen. 
Het algemeen ledenkongres te 
Leuven, zaterdag 11 en zondag 
12 september e.k., kan met
een het doemdenken wegve
gen. Meer dan ooit hebben we 
de kans om aan de Vlsiamse 
bevolking duidelijk te maken 
welke opdracht wij hebben: 
een beter en rechtvaardig 
Vlaanderen tot stand brengen ! 
Daar gaat het toch om. En dit 
hoeft niet een boksmatch te 
zijn tussen enkele mensen. Er 
hoeven voor mij géén winnaars 
te zijn en zeker géén verlie
zers. Enkel de partij moet erbij 
winnen. 

Wanneer we de moed hebben 
om met zijn allen goed onder
bouwde én duidelijke stand
punten in te nemen, dan is de 
toekomst wél aan ons. 
De bevolking vraagt duidelijk
heid én konsekwentie. L âat 
ons, als eerste partij, dié kwali
teiten geven. Zonder etiketten-

voor Franse kazen van de pro-
motiedienst voor Franse land-
bouwprodukten in het buiten
land. De spot werd opgenomen 
in Galmaarden, in de tuin van 
een Vlaamsbrabantse boerderij. 

In de spot spreekt Claus o.m. 
volgende poëtische woorden: 
Natuurlijk ij er de liefde/ Er ui lite
ratuur/ Maar er ij ook mijn zwak/ 

pleikkerij, maar modern, voor
uitstrevend en vanuit een grote 
sociale bekommernis. Samen 
met een zeer sterke kommu-
nautaire zorg moeten we dit 
nieuwe projekt uitdragen. Ik 
reken hiervoor op iedereen in 
de partij. 
Tot zaterdcig, tot zondag, in 
Leuven! 

: ^ , ^s -

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter 

Voor Franse kaojkultuurJ Dus lig
gen deze Franje kazen hier/ Niet 
voor de artLitieke zaak/ Maar heel 
gewoon voor onj plezier/ En voor de 
goede smaak. 

Hoeveel deze uiting van goede 
smaak Claus zal opleveren, is 
niet bekend gemaakt. Het to
taalbedrag van de kampagne be
droeg 13 miljoen frank. 

STIJGERS EN DALERS IN DE PERS 
De jaarlijkse publikatie van de 
Cim-cijfers vormt in de bedrij
ven die de Vlaamse week- en 
dagbladen maken steeds een 
spannende aangelegenheid. 
Het Centrum voor Informatie over 
de Medui ondervraagt reeds se
dert 1971 elk jaar tienduizend 
Belgen over hun mediagedrag 
en konsumptiepatroon. Voor 
de dag- en weekbladen vor
men deze cijfers niet alleen 
een morele opkikker of af
knapper, ze vi^orden tevens ge
bruikt voor de berekening van 
de reklametarieven. Kranten 
die goed scoren, pakken 's an
derendaags gewis met een tri
omfantelijke titel uit, als het 
even kan vergezeld van een 
feestelijke foto. 

De winnaars zijn dit jaar Het 
Laatste Nieuws/De Niewvc Ga
zet {Meer lezers dan ooit.^, De 
Standaard {De Standaard sterkste 
gnvier) en Het Belang van Lim
burg {7% nuer trouwe lezers). 
De zwaarste verliezers zijn De 
Morgen (-7,2%) en Het Volk 
(-6,9%), al langer de zwakke 
broertjes in de dagbladpers. 
Samen wonnen de Vlaamse 
dagbladen 40.000 lezers bij. 

Op de weekbladmarkt zet het 
populaire Dag Allemaal zi)n op

mars verder. Het meestgele-
zen blad van Vlaanderen telt 
nü 1.113.300 lezers, een stij
ging met 9%. Sterke tweede 
blijft Kerk en Leven ("het Paro
chieblad"), dat eveneens 8,4% 
vooruitgaal. Andere opval
lende stijgers in de weekblad-
sektor zijn Teve-bLid (+14,6%), 
TV Gids (+25,4%), Onze Tijd 
(+25,6%) en De Bond 
(+21,5%). 

Als het over zichzelf gaat, 
schuvi'en dé winnende kran
ten het wierookvat niet. Plots 
worden de meest sullige ar
gumenten aangehaald, het ni
veau van een benedenmaats 
partijblad waardig, om het ei
gen sukses te verklaren. Het 
Laatste Nieuws wijdt onder 
de titel Ahsoluut record voor Uw 
krant zelfs een hele bladzijde 
aan de CIM-resultaten. De le
zers van de liberale krant leren 
er dat mee evolueren met het 
reilen en zeilen in de nieu'ws-
garing én mee evolueren met 
de lezers voorwaarden zijn tot 
sukses. 

Vreemd genoeg moeten we in 
De Financieel Ekonomüche Tijd 
lezen dat het vlaggeschip van 
uitgeverij De Persgroep zijn 
grote konkurrent Het Nieuws

blad inzake lezersaantal voor
bijsteekt. Dit wordt wel ont
kend in De Standaard, net als 
Het Nieuwsblad een 
VUM-krant. Volgens de 
Vlaamse kwaliteitskrant hou
den de CIM-cijfers geen reke
ning met een groep die zowel De 
Standaard aLi Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar leest. 

Guido Van Liefferinge, uitge-
ver-direkteur van Dag i\lle-
maal, evenals Het Laatste 
Nieuws een uitgave van De 
Persgroep, mag in die krant 
een woordje uitleg verschaffen 
bij het sukses van zijn •week
blad. Hij kletst twee verkla
ringen uit de nek: Enerzijds een 
konsekwent uitbreiden van onze 
visie dat kwaliteit en popuLinteit 
best kunnen samengaan - in te
genstelling tot andere bladen die 
denken dat kwaliteit enkel voor een 
mbiderheid kan worden gemaakt. 
TLn anderzijds wordt er bij ons heel 
hard gewerkt aan ieder nummer. 
Weekbladen die minder goed 
scoren moeten dus op zoek 
naar een betere coktail van 
"kwaliteit en populariteit", en 
het personeel wat harder laten 
werken, en klaar is kees. 

En op welke verdieping van 
deze CIM-llft bevinden het 

Vlaamsnationaal •weekblad 
WIJ en het veertiendaags 
VU-ledenblad De Toekomst 
zich ? W I J noch De Toekomst 
zitten in de enquête. De oplage 
van W I J schommelt rond de 
8.000 ekseraplaren. H€t aantal 
lezers is echter heel wat ho
ger dan de oplage. Daar moe
ten nog de gezinsleden van 
een abonnee bijgeteld worden. 
Eén op vijf WiJ-abonnees 
geeft bovendien zijn weekblad 
na lektuur door aan andere 
mensen. De Toekomst wordt 
gedrukt op 23.000 eksempla-
ren. Ook hier mag men ver
menigvuldigen met drie a vier 
om het aantal lezers te verkrij
gen. 

Tenslotte nog dit: alle Vlaamse 
kranten die volgens de 
CIM-cijfers lezers verliezen, 
zwegen angstvallig over de re
sultaten. In De Morgen, Het 
Volk noch de Gazet van Ant
werpen werd één letter aan 
de CIM-enquète verspild, laat 
staan dat er getracht werd de 
minder goede cijfers te verkla
ren. Het Volk deed een dag la
ter echter toch een poging. De 
krant titelde Onze uitgaven sitk-
sesrijk. Daarmee bedoelde het 
dagblad dat haar tijdschriften 

TV-gids en Eoti erop vooruit
gaan. Hoeveel verlies de krant 
Het Volk boekt, krijgt de lezer 
niet te horen. Er •wordt wel op 
gewezen dat de onderzoeksge
gevens nog geen rekening kon
den houden met de grondige ver
nieuwing en dynamuvhe aanpak 
van de krant zelf. 

Wanneer er ongunstig nieuws 
te melden is over het eigen 
huis, laat de Vlaamse vrije pers 
het klaarblijkehjk afweten. De 
redaktie van dit blad koestert 
de ambitie zich die lukse niet 
te veroorloven. Al beseffen we 
dat dit, bij ons zoals elders, 
een permanente strijd blijft. 
We citeren de gedelegeerd be
stuurder en algemeen direk-
teur van de suksesvolle Pers
groep, de 31-jarige Chruituin 
Van ThilL), uit een interview 
dat bij konkurrent De Stan
daard verscheen: Het princiep 
van de redaktianele onafhankelijk
heid mag binnen een persbedrijf in
efficiëntie niet verdoezelen. Pers
muskiet noch sterreporter we
ten echter waar in de gedrukte 
media ineffiëntie begint en ef
ficiëntie eindigt. Toch maar 
harder werken ? 

(Pdj) 
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De Standaard 
„Voor-wie de ekonomische en fi
nanciële on twikke l ingen in Bel
gië in de afgelopen k-warteeuw 
heeft gadeges lagen , heeft de 
a a n k o n d i g i n g da t een sociaal 
p a k t voor een o m m e k e e r moe t 
zorgen iets v e r o n t r u s t e n d s . H e t 
valt te h o p e n da t zo 'n p a k t er 
komt , op v o o r w a a r d e da t he t 
een b r e u k i n h o u d t me t bepaa lde 
t e n d e n s e n ui t he t ve r leden . 

(...) Als in een sociaal p a k t de 
nodige a f sp raken k u n n e n w o r 
den g e m a a k t o m de ekonomie 
o p n i e u w werkge legenhe id te 
k u n n e n laten v o o r t b r e n g e n en 
o m in de sociale zeke rhe id de 
bespa r ingen d o o r te voe ren die 
vereis t zijn o m he t l and v o o r 
een g ro te financiële krisis te be 
hoeden , m o e t er alles w o r d e n 
opgezet o m het te doen slagen. 
Zon ie t moe t he t m a a r z o n d e r 
zo 'n p a k t g e b e u r e n . " 

J a n B o h e t s . 6 september. 

HETVOLK 
, , D a t w a s g e w o o n om mij te 
pes ten , mij te v e r n e d e r e n . H e t 
zijn d w a a s h e d e n . Trouw^ens, mij 
niet u i tnodigen , w a t wil da t zeg
gen ? K u n je i emand u i tnodigen 
op een rouwplech t ighe id ? J e 
moe t Belg zijn om zo 'n e n o r m e 
s tommite i ten ui t te k r a m e n . " 

M o b u t u S e s e S e k o . 6 
september. 

, ,He t blijft een myster ie w a a r o m 
Van Rompuy , die n u ops tapt , 
vor ig j aa r n o g een n i e u w m a n 

daa t als voorz i t t e r v roeg en 
k reeg . 'Elkeen ' , zo schreef hij 
in zijn laatste boekje, 'staat in 
zijn leven voor de gro te keuze 
tus sen he t a,bsurde en he t mys
ter ie . Ik h e b gekozen voor het 
mys te r i e . 'Da t is alvast een p u n t 
w a a r o p n i e m a n d minis ter Van 
R o m p u y zal t egensp reken . 
Hoewe l , in de poli t iek zijn er 
ook a b s u r d e myster ies ." 

Standpunt . 6 september. 

DE MORGEN 
, ,Wat is er onku is aan he t dos
sier van de Filippijnse meisjes ? 
O n k u i s zijn niet de d a m e s die 
h u n benen opendoen , m a a r we l 
de he ren die er dik geld aan 
ve rd ienen . Ik scha t da t er in 
o.ns land in de borde len ieder 
jaa r zo 'n drie , v ier miljard z w a r t 
geld w o r d t ve rd iend . D a t is de 
onkuishe id , niet een m a d a m -
m e k e da t w a t k lan ten over zich 
heen laat gcian. (...) Pros t i tu t ie 
moe t je legaliseren de m e n s e n 
die he t bordee l nod ig h e b b e n 
gaan e r d a n m a a r n a a r toe . D a t 
is ne t hetzelfde als een pat isse
rie op de B o n d g e n o t e n l a a n : een 
aan ta l d a m e s op r i jpere leeftijd 
heeft he t b l i jkbaar nod ig zich 
een kee r p e r w e e k vol te gooien 
me t s lagroom en zich te ont la
d e n v a n een p a k k e t rodde l . Z e 
vi^orden vet v a n de c rème frai-
che, ze ba r s t en v a n de choleste
rol en wij be ta len h u n opera t ie 
n a een ha r t aanva l . " 

W i l l y Kuijpers. 1 september. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„ I n M e s o p o t a m i ë , he t n u ka-
po tgeoor logd twee - s t romen land 
I r a k en in 't E g y p t e v a n de Fa -

DINOAAANIE 
H e t jongetje van vijf heeft zijn 
hele vakantie in gips doorge
bracht. He t kwéim hem goed uit: 
de vele bezoekers gaven zijn di-
nomanie rijkelijk voedsel. H e t bed 
lag bezaaid met vele soorten di
nosauriërs, het kind verzamelt 
ze zonder vaar noch vrees. Hij 
kent ze bij hun moeilijke namen: 
velociraptor irwngoÜeruLi oi tyranrw-
dounu nex. U vraagt het maar. 

H e t duur t al een tijdje, veront
schuldigt zijn moeder hem. 't Is 
begonnen op een zondagnamid
dag in het Irutttuut voor Nattuir-
weteruchappen te Brussel. En het 
is niet meer overgegaan. Vader 
vond dat zijn kind nog te klein 
was voor z o n rare dingen maar 
uiteindelijk heeft hij er zich maar 
bij neergelegd in de hoop dat het 
overgaat met groter worden. 

H e t verhaal doet denken aan de 
Amerikaanse paleontoloog Step
hen J a y Gould die zo'n 40 jaar 
geleden cils schooljongen Foddiel-
dnwel w e r d genoemd omdat hij 
altijd met steentjes en beentjes 
bezig was . Een vriendje dat ook 
„zo" w^as werd Duw nageroepen. 
Iedereen vond de jongens gek, 
dinosaurusgek. Uit reaktie gin
gen Fossielsmoel en Dino biolo
gie studeren en werden paleon
tologen met vermaardheid. 

Van die Gould doet thans een 
artikel de ronde, een kommen-
taar bij JuroAiu: Park, de mon-
sterproduktie van Steven Spiel
berg, een film over dmosaurus-
sen. H e t stuk van Gould ver
scheen eerst in The New York Re
view af Bookj, want vertrekt bij de 
roman van SF-auteur Michael 

Crichton. He t artikel doet in ver
taling tal van magazines aan, ook 
in Europa. He t boeiende aan het 
stuk is dat het geschreven werd 
door een onderlegde dino-gek 
die auteur en filmmaker weten
schappelijk op de vingers tikt. 

Als kind was Gould onder de in
druk gekomen van de bevindin
gen van H e n i y Fairfield Osboim 
die in de twintiger jaren drie 
soorten dinosaurussen had be
schreven, die waren kort tevoren 
in de Gobi-woestijn gevonden. 
D e kennis van deze voorhistori
sche dieren was reeds veel ouder. 
In 1840 had Richard O w e n het 
woord dinosaurus u i^evonden 
en een 
beeldhou
wer de 
opdracht 
gegeven 
de mo
dellen 
levensgroot 

uit te hakken. He t publiek keek 
er van op. 

Ook wij hebben ons botje bij
gedragen. In Bemissart, in een 
hoekje van Henegouwen, von
den in 1878 mijnwerkers op 322 
meter diepte een massa botten, 
goed voor 28 iguanodons. He t 
was de Leuvense prof. 
Pierre-Joseph Van Beneden die 
ze wedersamenstelde, 17 staan in 
Brussel te kijk, een bleef in Ber-
nissart. He t gigantische benen-
spel spreekt de bezoekers aan. 
Geert van Istendael schreef er 
zelfs een aardige reeks gedichten 
over. 

Toen dan in de loop van verle-

rao's bek l eedden tempelpros t i -
tuées een v o o r a a n s t a a n d e posi
tie. Hetzel fde gold v o o r de he-
t ae ren in he t Romeinse Keizer
rijk. Cour t i sanes van de Itali
aanse rena i ssancehoven en mai-
t ressen van de F r a n s e konin
gen w^aren zelfs uit he t ver loop 
v a n he t gesch ieden isgebeuren 
niet w e g te denken . O o k de 
marke t ens t e r s in de l2iat-mid-
de leeuwse huur l ingen legers en 
de F l in tweiber in de nazi-leger-
eenheden zagen h u n funktie be
schermd. D i t g e b e u r d e te lkens 
d o o r manneli jke, hee r sende 
ego's die de ge ldende moraa l 
aank leedden volgens de tijds
geest ! H e t wins tp r inc ipe van 
dit gebeu ren w e r d er d o o r de 
kap i taa l smaatschappi j nog aan 
toegevoegd. E n geld t r ach t 
s teeds alles goed te p ra t en . D e z e 
bedri jvigheid loopt n u als een 
in te rna t ionaa l hande lsgegeven , 
g ro tendee l s in het s chemerdon
k e r omwille v a n on toe re ikende 
wetgeving , van een o n t b r e k e n d 
s ta tuu t en van gebrekk ige kon -
t ro le ." 

WUly Kuijpers. 1 september. 

ITETBELAMCVAH LIMBURG* 

„ H e t is goed da t er zoveel dis
cussie op g a n g g e k o m e n is, m a a r 
ik we iger deel te n e m e n aan 
een boksma tch . Ik begri jp echt 
niet w a t bedoe ld w o r d t me t de 
beg r ippen l inks, c e n t r u m en 
rech ts . Ofwel ben je t ev reden 
me t de huid ige situatie, ofwel 
ben je da t niet en p r o b e e r je een 
duale samenleving te v o o r k o 
m e n . N e e m de we rk looshe id : ik 
m a a k een duideli jke keuze v o o r 
m e e r a rbe id d o o r he rverde l ing 
v a n w e r k o m d a t ik niet w e n s 

da t h o n d e r d d u i z e n d e n mensen 
ui t he t a rbe idsp roces w o r d e n 
gesloten en zo elke e igenwaarde 
verl iezen. D i t l inkse k lap noe
men is g o e d k o o p . Bovend ien is 
w a t l inks hee t v a a k zeer be-
houdsgez ind inzake he t sociale 
profi tar iaat van een aanta l be 
l angengroepen . O o k d a a r wil
len w ê mee afrekenen. 

(...) Ik h e b mijn n e k ui tges to
ken om de discussie te s t imu
leren. D e creat ieve chaos k a n 
bij de V U niet blijven du ren . 
Pe r soon x en pe r soon y k u n n e n 
niet totaal verschi l lende d ingen 
zeggen en toch doen alsof er 
een s a m e n h a n g is. E r moe ten 
keuzes g e m a a k t w o r d e n . J e k a n 
niet de geit en de kool spa ren . 
Ik viseer n iemand , he t gaa t om 
he t p r o g r a m m a . D a a r o m h e b ik 
ook s teeds gezegd da t er geen 
t aboes of fetisjen in mijn teks t 
zi t ten. 

(...) Sommige mensen v inden 
een maatschappel i jk project niet 
zo belangri jk. Zij verg issen zich. 
Anderz i jds ga ik me t hen ak
k o o r d da t op s t aa t svo rmend 
v lak he t S in t -Mich ie l sakkoord 
enkel een b e g i n p u n t voor 
V laande ren is, da t er n o g veel 
w e r k w a c h t en da t de V U daar 
bij de dr i jvende k r a c h t zal zijn. 
D e duidel i jkheid v a n ons maat 
schappeli jk profiel moe t d a a r o m 
h a n d in h a n d gaan me t een ra 
dicaal s t aa t svo rmend project ." 

Bert Anc iaux . 6 september. 

„ W a t ik voora l mis in die were ld 
van he t kap i t ahsme is da t niets 
nog een t egengewich t biedt . Ik 
v ind da t een leven ui t t egenpo 
len moe t bes taan , ook b innen 
een huweli jk bi jvoorbeeld. E n 
d a n zie je die huwel i jksadver-
tent ies in de k r a n t e n w a a r ieder

den jaai' het Instituut de grote 
dino-tentoonsteUing organi
seerde raakte het jongetje van vijf 
besmet. H e t gaat volgens Gould 
om een goedaardig virus. Ik heb 
het de verontruste ouders graag 
meegedeeld. 

Toch blijft de moeder met vra
gen: Vanwaar? E n w a a r o m ? 
Gould vindt ze slecht geformu
leerd omdat er twee verschil
lende zaken door mekaar ge
haald worden. 
D e eerste zoekt naar de univer
sele reden waarom een kinderziel 
beroerd wordt en dat is zinloos. 
Gould weet geen beter antwoord 
dan w a t een koUega-psycholoog 

hem 
ooit ver
telde: 
dino's 
spreken 
aan om
dat zij 
„groot, 

woest en uitgestorven zijn, dus : 
lekker eng, maar uiteindelijk vei
lig". D a a r kunnen wij inkomen, 
het jongetje gaat met 2ajn ver
zameling slapen en staat er mee 
op-
He t stoort Gould dat de meeste 
vragenstellers denken dat hier
mee de vraag opgelost is. Dino's 
waren veertig jaar geleden even 
groot, even woest en even uit
gestorven maar bekoorden toen 
alleen een paar slome jongetjes 
en enkele professionele paleon
tologen. Vandaar zijn (en onze) 
vraag w^aarom nü en niet eerder ? 
Als wetenschapsman had Gould 
graag gehad dat de rage het ge

volg was van wetenschappelijk 
werk, maar da* is niet zo. D e 
trage, domme, robotachtige ko
lossen die in modderpoelen wa
ren vergaan hebben plaats ge
maakt voor slimme, warmbloe
dige wezens die zich glasvezel-le
nig over de vlakten voortbewe
gen. Vroeger waren ze boosaar
dig, nu koesteren ze hun jongen 
en Gould haalt het voorbeeld van 
de Maicuauria aan, de aartsmoe-
der-hagedis die liefdevol over de 
kudde regeert. 

Hoe goed gevonden ook, Gould 
weet perfekt dat er andere rede
nen zijn om de rage te verklaren. 
H e t antwoord moet in de kom-
mercialisatie zitten, in menselijk 
kuddegevoel en naaperij. 

En daar, detiken wij, zit Gould 
goed. H e t boek van Crichton 
verhaalt het mogekjk ontwikke
len van nieuwe dino's uit het 
D N A van dinosaurussenbloed 
(waar Gould niet in gelooft) en 
wonderlijk door Spielberg in 
beeld gebracht, spreekt dermate 
aan dat de verbeelding de wer
kelijkheid overtreft. Overgiet dit 
semi-wetenschappelijk scenario 
met de gepciste kommercie en de 
rage is geboren, breidt zich als 
een virus uit. 

Ons jongetje van vijf is een en-
toesiast slachtoffer, elke dag gaan 
de dino's er wa t meer als zoete 
koek m. 

Het kan dan ook niet toevallig 
zijn dat een koekjesfabrikant met 
z'n gebakjes in dino-vorm zo'n 
groot sukses heeft! 

R-Asmus 

een een p a r t n e r zoek t die ook 
van re izen of lezen houd t . D i e 
mensen zit ten op he t v e r k e e r d e 
spoor, met een medepoo l bere ik 
je niet veel. T rouwens , w a n n e e r 
er in N e d e r l a n d twee mensen 
dezelfde m e n i n g h e b b e n w o r d t 
er een veren ig ing gest icht . 

(...) In de bedri j fswereld en in 
de poli t iek h o o r je v o o r t d u r e n d 
ve rha len over 8 0 - u r e n w e k e n . 
D a a r v o o r k u n n e n drie r e d e n e n 
zijn: of je k u n t je niet permi t 
t e ren mee r mensen in dienst te 
n e m e n -en da t is nefast op lange 
termijn- of je ver te l t g r aag zulke 
verhaal t jes , of je k u n t niet orga
n iseren en de legeren . J e m a a k t 
he t jezelf moeilijk d o o r te ^ e n 
ken da t je onmisbaa r ben t . Als 
ze me n u bellen me t de medede 
ling da t de fabriek is a fgebrand , 
d a n blijf ik thuis , w a n t d a n is 
er t och niets da t ik d a a r k a n 
doen . " 

Lei Wehrens , mult i -miljonair 
en excentr iek zakenman. 4 

september. 

, ,GewoonHjk is he t alle h e n s aan 
dek om i emand ui t de reger ing 
te kri jgen, mevrouv^? de ex-poli
t ica smeek te bi jna o m te mogen 
ops t appen . D a t zou al veel v roe 
ge r g e b e u r d zijn als V E V - p a -
t ron R e n é D e Fey te r niet zo 
ongevoel ig w a s v o o r he t gewee
k laag van zijn v roegere w e r k 
neems te r o m op zijn stoel van 
afgevaard igd b e s t u u r d e r van de 
Vlaamse v^^erkgeversorganisatie 
te m o g e n gaan zi t ten. 

(...) H e t V E V als organisa t ie 
v roeg m e v r o u w de ex-minis ter 
niet om t e r u g te ke ren en v raag t 
haa r da t ook n u niet. We l wil
len enke len b innen he t V E V zo 
snel mogeli jk af van he t w a t 
te Vlaamse imago van datzelfde 
VEV. D a a r o m moet R e n é D e 
Fey te r weg, d a a r o m m a g M i e k e 
Offeciers t e rug . E e n keuze zo
als een ander , alleen is de ma
nier w a a r o p een zoveelste uit
w a s v a n de a r rogan t i e van de 
mach t . D e h a e n e deed er goed 
aan geen zoveelste h e r n e m i n g 
van de Offeciers-opvoer ing te 
du lden , de poli t iek is z o n d e r dit 
soor t e sba t t emen ten cJ kwe t s -
bciar genoeg ." 

M a r e Platel . 7 september. 

HETVOLK 
,,Terwijl de reger ing zich een 
pun thoofd p ieker t over maa t r e 
gelen die he t tij k u n n n e n doen 
keren , s chud t G u y Verhofs tadt 
in de h e m eigen stijl v a n "ik-ge-
loof-het-allemaal-zelf", 280 mil
j a r d f rank ui t zijn m o u w . l ïen 
k r a c h t t o e r w a a r v a n de nuch t e r e 
t o e s c h o u w e r zich afvraagt hoe 
he t toch k o m t da t de v o n k e n 
van geniali teit zich altijd bij de 
opposi t ie manifes teren. E n dat 
bi jvoorbeeld een B r a b a n t s t rek-
p a a r d zoals D e h a e n e er n a u w e 
lijks in slaagt enkele t iental len 
mil jarden bij e lkaar te h a r k e n 
en zich moe t r e p p e n om zich 
he t Poupehan-sfeer t je van het 
lijf te h o u d e n . 

H e t a n t w o o r d zit ve rva t in de 
oude zegswijze da t de bes te 
s tuur lu i aan wa l s taan. D e ver
ha len van Verhofs tadt k o m e n 
uit de fabelt jeskrant . Als ze in 
de prakt i jk zouden w o r d e n toe
gepas t zou bij een deel van zijn 
a a n h a n g he t lachen v lug ver
gaan . 

Leo Maryn i s sen . 4 september. 
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WELKOM IN LEUVEN 
(Vermlg nan biz. 1) 

Zo werd de zoon van de West-
vlaamse dokter Jozef Verduyn 
(ooit de stichter van het Hel-
denhuldewerk aan de IJzer) de 
éérste rechtstreeks Vlaams-na-
tionale verkozene voor het arr. 
Leuven. De Volksunie koöp-
teerde daarop als senator dr. 
Maurits van Haegendoren 
(zoon van een aktivistisch-ge-
schorste Leuvense onderwij
zer), vervlaamser van de scouts
beweging, grondlegger van het 
volkshogeschoolwerk in Vlaan
deren, enz... De Leuvense dr. 
Rob Vandezande -werd vrij vlug 
zijn kollega. Deze jurist be
streed als grondlegger van het 
Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel in de Senaat met 
brio de Vlaams-strukturele ach
terstelling. Geen enkele verko
zene beheerste zoals hij de 
(niet-) toepassing van de taal
wetgeving. Met de verkiezingen 
van 1971 trad ik in 't voetspoor 
van Herman met een arrondis-
sementele inzet en bou^vde te
gelijkertijd met Maurits Cop- ^ ^ ..̂  , • n-i ' i • 
pieters, Walter Luyten en Jaak Op de Yzerlaan m Btk^muide riep 
Vandemeulebroucke - als in een kongred van Leuven. 
klaverbladformule — de EVA, 
onze Europese, volksnationale 
fraktie, uit. 

Precies een kwarteeuw geleden 
liepen dag-na-dag (en weken
lang!) de Leuvense straten be-
togings-vol. De financieel-kul-
turele achterstelling van Vlaan
deren, de op alle domeinen over
heersende Franstalige boven
laag in Vlaanderen, de voortdu
rende grondroof in Vlaams-Bra
bant en langsheen de taalgrens 
enz... Die hele toestand kristal-
iseerde zich in het revolutionai
re ,,Leuven-Vlaams ". Het \vas 
een van de zovele (beslissen
de) stappen in het federalise
ringsproces van dit land. Het 
is goed dat de kongresgangers 
daar even bij stilstaan wanneer 
ze het komende weekeinde naar 
Leuven afzakken. 

Lic. Luk Vanhorenbeek, ook 
gegroeid uit de jeugdbeweging, 
volgde in de Kamer op en ver
breedde onze VU-basis. Vlaams 
én groen; verkeersveihgheid én 
open bestuur en nog zoveel 
meer tema's werden door hen 
aangesneden. De Leuvense pro
fessoren bleven hun politieke 

I— verantwoordelijkheid opnemen. 
VU op tot deelname aan het „^ , , „, , r~> i 

^ Willem Claeys, J a n Deploey, 
Wilfried Dumon, Karel HeLr-
wegh, Ernest Meulepas, Omer 
Steeno, Alex Steens, Karel van
den Ende, enz... Zij 'versterkten 

onze lijsten, inspireerden ons, 
bekleedden mandaatjes enz... 
Niets \vas hen teveel. Prof. Ro
ger Blanpain, rechtstreeks ver
kozen senator, bracht geduren
de twee 'jaren met een enorme 
energie, zijn arbeidsrechtsken-
nis ten gelde. 

AJ deze mensen — omringd door 
honderden kaderleden, onbaat
zuchtig werkend in vele afde
lingen — bou-wden in de reeks 
van de 18 Vlaamse arrondisse
menten „Vlaanderen vrij". Het 
Sint-Michielsakkoord vormt 
daarbij een belangrijke stap
steen. Hoe men het ook draaüe 
of kere, de voorbije 25 jaren én 
,,Leuven" hebben die steen „on
derbouwd". Daarom zijn jul-
he allen dubbel ,,welgekomen ' 
in Leuven. En voor het verle
den én voor de toekomst. Het 
Vlaams Huis moet nu ,,bemeu-
beld" en ,,aangekleed" worden, 
goed-verbonden met het ruimer 
erf en waar je vrij-demokra-
tisch kunt ademen. Moge dit 
kongres-in-Leuven daarbij rich
tinggevend zijn. 

Willy Kuijpers, 
Senator 

KONGRESREGLEMENT 
Om de amendementenslag en 
de stemmingen, zow^el tijdens 
de sektie- als de plenaire verga
deringen, korrekt en demokra-
tisch te laten verlopen, moeten 
een aantal spelregels geërbie-
digd. 
We zetten het kongresregle-
ment voor u beknopt én sche
matisch op een rij. 

1. Stemrecht. 
Alle VU-leden hebben stem
recht. Wie vooraf z'n deelname 
meldt krijgt meteen een per
soonlijke stemkaart uitgereikt. 
Anderen krijgen de stemkaart 
pas overhandigd na voorlegging 
van de VU-lidkaart '93 of na 
aankruising op de ledenlijst. 

2. Voorzitterschap. 
De kongresvoorzitter zit het 
kongres voor. Hij bepaalt de 
preciese agenda, verdeelt de 
spreektijd, legt de volgorde van 
de stemmingen vast. Dit telkens 
mede in funktie van het kon-
gresverloop. De onderscheiden 
voorzitters van de sektieverga-
deringen oefenen tijdens de sek-
tiebijeenkomsten dezelfde op
dracht uit. 

3. Sektievergaderingen. 
Tijdens de sektievergaderingen 
hebben alle aanwezigen recht 
op inspraak en deelname aan 
het debat. Vanzelfsprekend krij
gen de aanwezigen die een 
amendement hebben ingediend 
voorrang om dit amendement 
toe te lichten. 

Eventuele stemmingen tijdens 
de sektievergaderingen zijn 
slechts indikatief. Zij moeten de 
kongreskommissie toelaten een 
oordeel te vellen over de visie 
van de sektievergadering op de 
voorgestelde eindtekst. 

Na, en als resultaat van de sek

tievergadering kan de kon-
gres-kommissie al dan niet be
sluiten de ontwerp-tekst te wij
zigen, en tijdens de plenaire ver
gadering op zondcig een aange
paste versie ter stemming voor 
te leggen. 

Gebeurt dit, dan wordt dit tij
dens de plenaire vergadering 
uitdrukkelijk gemeld. 

4. Door de 
kongreskommissie niet 
aanvaarde 
amendementen. 
Individuele tekstopmerkingen 
kunnen ofwel worden aanvaard 
- en dus in het eindvoorstel van 
de kongreskommissie verwerkt 
- ofwel afge'wezen. In dit laatste 
geval blijft de tekstopmerking 
vanzelfsprekend gelden. Dit be
tekent dat de indiener ervan 
tijdens de sektievergaderingen 
de kans krijgt z'n voorstel te 
verdedigen en het later plenair 
kan verdedigen en ter stemming 
voor leggen. 

5. Voorleggen van 
amendementen 
Alleen wie een voorstel tot 
amendering indiende kan dit 
persoonlijk verdedigen. Wie 
persoonlijk een amendement 
heeft neergelegd, maar tijdens 
de plenaire vergadering niet kan 
aanwezig zijn, dient de voor
zitter van de betrokken sektie 
vooraf te vragen het bedoelde 
amendement ter stemming te 
leggen. 

Vanzelfsprekend kan iedereen 
die een voorstel tot amende-
mering indiende, besluiten dit 
voorstel tijdens de vergadering 
terug in te trekken. 

6. Stemmingen. 

De stemmingen op zondag ver-

Een beeld uit het kongre<i van Leuven van 1990. 

lopen plenair. Er wordt eerst 
gestemd over het voorstel van 
de kongreskommissie. (Merken 
we nogmaals op dat bedoeld 
voorstel kan aangepast worden 
na de evaluatie van de resul
taten van de sektievergaderin
gen). 

Vooraleer tot stemming wordt 
overgegaan krijgen de indieners 
van de door de kongreskommis
sie niet aanvciarde amendemen
ten de kans om deze amende
menten toe te lichten. 

Wordt het voorstel van de kon

greskommissie verworpen, dan 
wordt het voorstel dat eventu
eel door de sektievergadering 
was geformuleerd ter stemming 
gelegd. 
Wordt ook dit verworpen, dan 
komt de oorspronkelijke basis
tekst met alle ingediende amen
dementen aan bod. Er wordt 
eerst gestemd over het inhoude
lijk meest verregaande voorstel. 
Aanvciarding van een amende
ment houdt de uitsluiting in van 
alle amendementen die slaan op 
eenzelfde tekstpassus, maar een 
tegengestelde of afwijkende in

houd hebben. 

Wordt geen enkel amendement 
aanvaard, dan wordt gestemd 
over de oorspronkelijke ont
werptekst, zoals geformuleerd 
in de biezondere kongreseditie 
van W I J die begin juli aan alle 
leden werd bezorgd. 

Na de stemming per alinea, 
worden - achtereenvolgens - de 
drie hoofdstukken en, tot slot, 
het geheel ter stemming gelegd. 

7. Meerderheden. 

Een voorstel van de kongres
kommissie of een aangehouden 
amendement wordt aanvaard 
bij gewone meerderheid. Deze 
regel geldt ook bij de eindstem-
mingen over de hoofdstukken 
en over het geheel van de kon-
grestekst. Onthoudingen wor
den bij de berekening van een 
gewone meerderheid niet mee
geteld 

8. Spreekrecht. 

Tijdens de bespreking in de sek
tievergaderingen heeft vanzelf
sprekend iedereen spreekrecht. 
Tijdens de plenaire zittingen 
kan men slechts zijn persoonlijk 
amendement verdedigen. De 
verslaggevers van de drie sek
tievergaderingen, alsook de 
voorzitter van de kongreskom
missie (de algemeen voorzitter) 
kunnen eveneens tussenkomen. 

9. Openbaarheid 

Het kongres is open voor de 
pers. 

10. Betwisting 

Bij organisatorische betwisting 
neemt de kongresvoorzitter, na 
overleg met de voorzitter van 
de kongreskommissie, de eind
beslissing. 
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WAAR WORDT U VERWACHT? 
Voor het algemeen ledenkon-
gres nodigen we u uit in Leu
ven, hoofdstad van de nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant en 
Vlaanderens grootste en mooi
ste studentenstad. Het ganse 
kongresgebeuren vindt plaats in 
het centrum van de stad. 

De plenaire zitting op zater
dagmiddag opent in de Aula 
Pieter De Somer, het grootste 
en ruimste auditorium van de 
Leuvense universiteit, genoemd 
naar de eerste rektor van de au
tonome K.U. Leuven. De Aula 
ligt in de Debériotstraat, tus
sen Naamse- en Tiensestraat en 
vlakbij het Leuvense stadspark. 

De sektievergadenngen gaan 
door in het vlakbijgelegen Ma
ria Theresiakollege, ^va4r we 
drie grote vergaderruimten in
nemen. 

Op zondag 12 september ma
ken we de ganse dag opnieuw 
afspraak in de Aula Pieter De 
Somer. 

Klinkt dit als Chinees? Geen 
nood. De Leuvenaars zorgen 
voor een goede bewegwijzering. 
U vindt een situering van het 
kongresgebeuren op bijgevoegd 
stads_;plannetje. 

STfiTte 

TIENEN 

NAMEN 

HET KONGRESPROGRAMMA 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

13u30 Onthaal, inschrijving, overhandiging dokumentatie en 
stemkaart 

14u Plenumvergadering 
• Welkom door Pol Vanden Bempt, voorzitter 
Partijraad 
• Inleiding en toelichting werkzaamheden door Koen 
Raets, kongresvoorzitter 
• Schets 'Uitgangspunten' door Bert Anciaux, 
algemeen voorzitter 

•ft 

14u30 Werkgroepen 
Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en 
amendementen 
1. Een rechtvaardige samenleving 
voorzitter: Willy De Saeger, algemeen penningmeester 
verslaggever: Patrik Vankrunkelsven, ondervoorzitter 
2. Een betere demokratie met integraal federalisme 
voorzitter: Frieda Brepoels, bestendig afgevaardigde 
verslaggever. Herman Lau-wers, kamerlid 
3. Meer levenskwaliteit 
voorzitter: Simonne Janssens-Vanoppen, 
provincieraadslid 
verslaggever: Jan Loones, senator 

18u Einde 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

yuoU Onthaal, inschrijving, overhandiging dokumentatie 
en stemkaart 

^ ̂ ^ Plenimivergadering 
• Welkom door kongresvoorzitter Koen Raets 
• Verslaggeving uit de werkgroepen, met 
eindbespreking en stemming over de amendementen 

13u Middagmaal 

i^uoU Plenmnvergadering 
• Verslaggeving uit de werkgroepen, met 
eindbespreking en stemming over de amendementen. 
• Stemming over de slottekst 
Slotzitting 
• Muzikaal interludium met de Jeggpap New Orleans 
Jazz Band 
• Kongrestoespraak door algemeen voorzitter Bert 
Anciaux 

17u30 Einde 

WEGWIJZER 
Bus, trein: 
Het kongresgebeuren is makke
lijk te bereiken met het openbaar 
vervoer. Vanaf het Leuvense sta
tion is het nauwelijks een kwar
tiertje wandelen, of 10 minuut
jes 'bussen' met De Lijn richting 
Leuven-centrum. 
Overnachtingen: 
Wie in Leuven wil overnachten 
vindt ruime mogelijkheden. Het 
sekretariaat stuurt u graag en
kele tips. U kan ook terecht op 
de Dienst voor Toerisme, Naam
sestraat 1 a, 3000 Leuven - tel 
(016) 21 15 39. 
Parkeren: 
Sinds begin juli kent het Leu
vense stadscentrum een specifiek 
verkeersplan, waarbij de wagens 
zoveel mogelijk uit het hart van 
de stad worden gemeden. Leu
ven-centrum is dan ook gesneden 
koek voor voetgangers, fietsers 
en het openbaar vervoer. 

Komt u toch met de wagen, dan 
moet u in elk geval het stadscen
trum mijden Op 12 september 
grijpen, naast het VU-kongres, 
tal van aktiviteiten plaats: Leu
ven kermis, Stoet der Jaartallen 
en Open Monumentendag. 

Voor de kongresdeelnemers 
huurde de VU de universitaire 
parking aan de Frederik Lints
straat (vlakbij het OCMW-ge-
bouw) af. Kongressisten kunnen 
er op vertoon van hun stemkaart 
gratis terecht. Vanaf de parking 
is het nauwelijs vijf minuutjes 
stappen njiar de kongreszaal. 

U bereikt de parking via de 
Stadsring, ter hoogte van de 
Parkpoort (nabij het Philips-ge-
bouw). U rijdt het stadscentrum 
binnen via de Parkstraat, neemt 
onmiddellijk de eerste straat 
rechts, tot aan het rond punt 
waar u links de Frederik Lmts-
straat neemt. De parking is 50 
meter verderop. 

Bij het verlaten van het centrum 
neemt u opnieuw de Frederik 
Lintsstraat en rijdt zo door tot op 
de Stadsring. 
De inwendige mens; 
De studenten- en bierstad Leu
ven biedt tal van mogelijkheden 
voor "spijs en drank . De Leu
vense kroegen en hrojjerieen zijn 
beroemd en berucht. De Leu
vense Oude Markt, op enkele 
honderden meters van net kon-
grescentrum, is hét uitgangscen
trum van de stad. 

Eetgelegenheid vinden is even
min een probleem. In de onmid
dellijke omgeving van het kon
gresgebeuren vindt u een uitge
lezen keuze restaurants. 

Eerste hulp: 
Zoals steeds zijn de hulpdiensten 
van het Vlaamse Kruis ruim ver
tegenwoordigd. Bij problemen 
kan u op zaterdag en zondag 
voortdurend bij hen terecht. 
Anders-validen: 
Voor anders-validen is ekstra 
parkeermogelijkheid voorzien in 
de Debériotstraat, vlakbij het 
kongresgebeuren. Toegang tot de 
straat is er enkel op vertoon de 
anders-validenkaart én de kon-
gresuitnodiging. 

De Aula Pieter De Somer is vlot 
toegankelijk. Indien nodig steken 
de hulpdiensten grjiag een ekstra 
handje toe. 
Kinderopvang 
De ouders die met hun kinde
ren naar Leuven ^vlllen komen, 
kunnen rekenen op uitgebreide 
kinderoppas. Traditioneel wor
den de kinderen opgevangen 
door deskundige animatoren van 
de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen. In het Maria-There
siakollege krijgen de kinderen, 
naast een eigen lokaal, ook het 
binnenplein ter beschikking voor 
spel en animatie. 
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DRIE GANGMAKERS 
De ontwerptcköt van de kon-
gre^fkommiiöie bedtaat uit 
een inleiding en drie grote 
hoofdstukken. Deze drie 
hoofdstukken kregen vol
gende titeb mee: Een recht
vaardige samenleving, voor
gezeten door Willy De Sae-
ger; Een betere demokratie 
nut integraal federalisme, 
voorgezeten door Frieda 
Brepoeb; Meer levenskwa
liteit, voorgezeten door Si-
monne Janssend- Vanoppen. 
Zaterdagnamiddag wordt 
de ontwerptekst besproken 
in drie werkgroepen, één per 
hoofdstuk. Van de eerste 
werkgroep wordt het verslag 
gemaakt door Pat rik Van-
krunkelsven. Herman Lau-
wers is verslaggever van de 
tweede werkgroep, en Jan 
Loones zorgt voor het ver
slag van de derde werkgroep. 

Frieda Brepoels heeft reeds 
een opmerkelijke karrière ach
ter de rug als kamerlid. Sedert 
de Jongste verkiezingen wist ze 
ook op korte tijd haar sporen te 
verdienen als bestendig afgevaar
digde in de provincie Limburg. 
In de werkgroep "Een betere de-
nwkratle met integraal federa
lisme " mag ze ais voorzitter mui-
schien wel meestemmen over de 
afschaffing van de provincies? 
Andere interessante tema's uit 
deze werkgroep vormen de vüie 
op de gemeente, het Vlaamse par
lement en de Europese federatie. 

Wil ly D e Saege r zit de werk
groep "E^n rechtvaardige samen
leving" voor. De algemeen pen
ningmeester van de VU kent het 
klappen van de kongreszweep. 
Van hem is geweten dat hij er 
desgevallend ook de zweep kan 
op leggen. En dat zou wel eens 
nodig kunnen zijn. Want in deze 
werkgroep komen enkele "zware " 
tema 's aan bod: herverdeling van 
de betaalde arbeid, een leefbaar 
inkomen voor iedereen, solidari
teit. 

Simonne Janssens-Vanop
pen maakt sedert verleden jaar 
deel uit van het VU-partijbe-
stuur. Het Limburgse provin
cieraadslid vertolkt er de stem 
van de zwakkeren in onze sa
menleving. Het mag niet verba
zen dat ze de derde werkgroep, 
"Meer levenskwaliteit" voorzit. 
Hier wordt gediskussieerd over 
een grondige kuur voor het 
Vlaamse zelfbewustzijn, een ver
draagzame samenleving, respekt 
voor het teef milieu en vedig leven. 

AMENDE
MENTENSLAG 
Niet minder dan 1600 amen
dementen werden op de kon-
gres-ontwerptekst ingediend, 
variërend van de vraag om één 
of meerdere woorden te wijzi
gen of te schrappen tot volledig 
uitgeschreven nieuwe paragra
fen of hele hoofdstukken. Het 
bleef niet bij amendementen al
leen. Honderden VU-leden kro
pen in de pen of grepen naar 
de tekstverwerker om hun op
merkingen op de in juli gepubli
ceerde tekst weer te geven. Al 
deze opmerkingen werden sa
men met de amendementen a^n 
de kongreskommissie meegege
ven. 

Deze kommissie, samengesteld 
uit vertegen-woordigers van alle 
VXJ-arrondissementen, de 
VU-jongeren, VU-vrouwen en 
leden van het partijbestuur, 
boog zich tijdens drie verga
deringen, gedurende zo maar 
eventjes 17 uur over dit ge
heel. Er werd duchtig gedebat
teerd, vergeleken, aangevuld... 
De tekstverwerkter draaide op 
volle toeren. De ontwerptekst 
werd op vele plaatsen gewijzigd 
en verbeterd. Fraktiemedewer-
kers en politiek sekretariaat ble
ven attent en zorgden voor des
kundige ondersteuning. 

Kongresvoorzitter Koen Raets 
leidde alles in goede banen zo
dat het huiswerk tijdig afge-
rciakte en drukklaar kon ge
maakt worden voor verzending 
naar de VU-kongresgangers. 

ZONDAG
NAMIDDAG 
WORDT 
FEESTELIJKE 
SLOTZITTING 

Programma-kongressen vragen 
van de deelnemers inzet en kon-
centratie. 

De opeenvolgende amende
menten, de vurige en spitse tus
senkomsten, de stemmingen ... 
dit alles vergt van de deelne
mers veel energie. 
Vanzelfsprekend wordt tussen
tijds ook gezorgd voor een vro-
lije en ontspannende noot. En, 
wie de jongste VU-meetings en 
kongressen meemaakte -weet 
dat "kwaliteit" dan verzekerd is. 

In Leuven maakt u kennis met 
de Jeggpap New Orleans Jazzband. 
Kenners weten deze zes-kop
pige band — met stam- en anker
plaats in Dendermonde — met
een te duiden als hét New Or
leans toporkest in dit land. 
Op het repertorium: klassiek 
New Orleans, blues, swing, 
boogie-woogie, ... kortom: mu
ziek voor alle momenten. 
De Jeggpap New Orleans 
Jazzband heeft talrijke toernees 
en festivaloptredens in binnen-
en buitenland op haar aktief. 

Zo koncerteerde de groep in 
de Verenigde Staten, Engeland, 
Alarokko, Canarische Eilan
den,... Grote bijval genoten haar 
optredens in wereldsteden als 
Londen, Keulen, Frankfurt, 
Nashville, Memphis en... New 
Orleans. 
Een niet te missen optreden. 

The Jeggpap New Orleans Band. 

LEUVENSE MONUMENTEN: AL-LICHT 

Voor wie, naast de kongres-
werkzaamheden, in Leuven ook 
een kultureel graantje wil mee
pikken hebben we enkele 'mo
numentale' suggesties. 

O p zondag 12 september gooit 
Leuven in het kader van de Open 
Monumentendag vele van deuren 
open. Zo kan u in het stads
centrum terecTit voor een be
zoek aan de Kapel van het Leo 
XlII-seminarie, de Leuvense 
Kruidtuin, het herenhuis van de 
Abdij van Park en het Anato-
mutch Theater van de universi
teit. 

Thema van de Open Monu
mentendag is dit jaar "Al-licht". 
Licht, zowel daglicht als kunst
licht bepaalt immers in hoge 
mate de manier waarop ge
bouwd wordt. Is niet alle bouw
kunde de kunst het licht te vat
ten in een beleefbare struktuur ? 

Daarnaast zijn er de tiental
len mooie gebou'wen, kerken 
en kloosters. De Leuvense ge
vels \veerspiegelen de geschie
denis van generaties. Door het 
prachtige werk van VU-minis-
ter Johan Sauwenj werden en
kele maanden terug overigens 

een hele reeks Leuvense ge
bouwen en monumenten be
schermd en in restauratie-pro-
jekten opgenomen. 

BEL ONZE 
KONGRES-
FOON 

c& Voor meer informatie omtrent 
de Open Monumentendag (én een 
knappe begeleidende brochure) 
kan u op 12 september terecht 
op de Dienst ToerLime, Naanue-
,)traat la, op loopafstand van de 
Aula Rector De Sonier. 

U wU dat uw stemkaart meteen 
klaarligt aan de ingang van de 
kongreszaal ? 

Bel onze kongresfoon of beter 
nog, fax de antwoordbon die u 
in dit nummer vindt afgedrukt. 

K O N G R E S - F O O N : 
02/219.49.30 

KONGRES-FAX: 
02/217.35.10 

KONGRES 
IN DE KIJKER 

Begin oktober komt de 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting (VNOS) diepgaand 
terug op de betekenis van dit 
VU-kongres. Dit in haar uit
zending van maandag 4 oktober 
om 22u.55 op TVl . 

Naast een ruime verslaggeving 
van beide kongresdagen ziet u 
een gesprek met kongresdeel-
nemers en diverse partijverant
woordelijken. 

Uitkijken dus! 
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VOLKSUNIE-GEZINSAKTIEDAG TE ZWALM 

Op zondag 3 oktober e.k. or
ganiseert de Volksunie haar 
tweede gezmsaktiedag: een 
wandeling door de prachtige 
Zwalmstreek, gelegen in de 
Vlaamse Ardennen, op de rand 
van de taalgrens; Dit alles in 
het kader van de 15° week van 
het Bos. De Vlaamse Ardennen 
vormen voor Vlaamsnationalis
ten de ideale plek om de ont
dekkingstocht naar het schaarse 
Vlaamse bos aan te vatten. De 
Zwalmstreek zelf is een ware 
bron van rijkdom voor de wan
deltoerist. 

Zwalm, een fusie van twaalf 
pittoreske dorpjes, biedt een 
waaier van wandelmogelijkhe-
den langs de oevers en de wa
termolens van de Zwalmbeek, 
langs de oude Schelde-armen 
in de Scheldevallei, langs ge
zellige dorpspleintjes of langs 
prachtige kasteeldomeinen. Tij
dens de wandeUng kan men in 
een oase van rust en groen ge
nieten van de vele streekgerech-
ten en streekdranken in de ty
pische gelegenheden die her en 
der in het landschap zijn inge
plant. 

In deze streek wenst de Volks
unie een gezellige ledendag te 

koppelen aan politieke aktie. 
Want dit prachtig stukje na
tuur heeft net als de rest van 
Vlaanderen te lijden onder een 
akuut gebrek aan politieke kui

tuur. Aantasting van de open 
ruimte, gebruik van een bos als 
stort, gebrek aan respekt voor 
kultureel erfgoed en landschap
pelijke rijkdom zijn schering en 

BEZORG ONS VLUG DEZE AKTIEBON. 
o Ik kom naar Zwalm. Afspraak 3 oktober 1993. 

O Ik kom met het openbaar vervoer en zal gebruik maken van de pendelbus 

O Ik kom rechtstreeks naar het vertrekpunt van de wandeling. 

O Ik kom niet jJleen. U mag samen met mijn inschrijving ook ... anderen noteren. 

O Ik bestel . . . koude schotels en stort het geld vandaag nog op rek. nr. 443-5654791-88. 

Naam: 

-K-

Voornaam: 

Straat: 

postnr.: gemeente: 

tel.: / 

Stuur bovenstaand inschrijvingsstrookje naar VU-sekretariciat 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

LEPEL EN VORK 
RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELMN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
IncluslefprIJs voor 

BANKETTEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrain 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

soticn Grooperi 
en bussen op at-
spraak legen spe-

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkeri j 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

inslag. Tegen deze vei menging 
van algemeen met eigenbelang 
en de rampzalige gevolgen voor 
het milieu wenst de Volksunie, 
samen met haar leden, op een 
aangename manier te reageren. 
Ook jij mag niet ontbreken. 
I>aat ons zo vlug mogelijk weten 
(voor 28 september) of we op 
jou kunnen rekenen. Het arron
dissement Oudenaarde biedt de 
mogelijkheid een koude schotel 
te nuttigen bij het vertrek- en 
aankomstpunt van de wande
ling. Gelieve ook dit te laten 
weten. 

PRAKTIKA 
Familie- en Aktiedag, zondag 3 
oktober 1993, Zwalm. 

Verzamel- en vertrekpunt: Zaal 
Bettina, Zottegemsesteenweg 
21 te Roborst. 

Voor wie met de wagen komt: 
Op de grote invalswegen wor
den wegwijzers naar de plaats 
van vertrek aangebracht. 

Voor gebruikers van het open
baar vervoer: een pendelbus 

vanuit het station Zottegem 
brengt je ter plaatse (uren wor
den later meegedeeld). 

Programma: - onthaal vanaf 
H u 30. en mogelijkheid tot het 
nemen van een middcigmaal 
(koude schotel) 

- vertrek w^andeling om 13u. 

- einde wandeling 16u. 30 

- mogelijkheid tot het nemen 
van een avondmeial (koude 
schotel) 

- toespraak van de voorzitter 

De koude schotel kost 275 Bfr. 
per persoon. Indien U ter 
plaatse wil middag- of avond
malen, gelieve dan het geld voor 
28 september op rekening te 
storten van VU-leden, Leebeek-
straat 3, 9750 Zingem, rek. nr. 
443-5654791-88. 

Bijkomende inlichtingen: 

Bossche 
VU-sekretariaat 
Philip Van Den 
02/219.49.30. 

AFSPANNING 
In d e Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot-
tenland 
Streekbieren, boterhammen, 
spaghetti en ijs 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde. 
Tel. 052-42.32.46 

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

^ 
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LIEVEN O FFIANDRYS, GORSEDD DER BARDEN 
Tijdens de jongs te Ncutivnale 
Eutteddfod, he t ku l turee l festival 
van WcJes (Groo t -Br i t t ann ië ) , 
on tv ing Lieven D e h a n d s c h u t -
ter, d i r ek t eu r van het Vormings
c e n t r u m Lodewi jk Dosfel , een 
kul ture le ondersche id ing , nl. 
he t e re l idmaa t schap van de 
G o r s e d d de r Ba rden . D e onde r 
scheiding w e r d h e m toegekend 
omwille van zi;n inzet v o o r de 
Welshe k u i t u u r in he t a lgemeen 
en he t o rgan ise ren vor ig j aa r te 
L a n g e m a r k en l e p e r van de her
denk ing van de Wel she d ich te r 
Hedd Wyn, die in 1917 in Vlaan
de ren sneuvelde . 

D e H e d d W y n - h e r d e n k i n g w a s 
een initiatief van de s tad leper, 
de gemeen te L a n g e m a r k - P o e l -
kapelle, het Vormingscen t rum 
Lodewijk Dosfel , het I J z e r b e -
devaa r tkomi tee en een aanta l 
Wel she o v e r h e d e n en organisa
ties. E r w e r d een gedenkp laa t 
on thu ld nabij de plaa ts w a a r 
H e d d W y n sneuve lde en in d e 
leperse Lakenha l l en v o n d een 
tentoonste l l ing p laa ts . D e ten
toonstel l ing w a s in j anua r i j .1 . 
ook in S in t -Nik laas te bezich
t igen. W I J v roeg Lieven n a a r 
m e e r uit leg over Wales en de 
hul lende ondersche id ing . 

L . D e h a n d s c h u t t e r : „Sedert 
1978 bezocht ik twaalfmaal Wa
led. Ik werd gefcucineerd door het 
volk en zijn kuituur en ontdekte 
ook gelijkenuiden tud^en de geóchie-
denió van Vlaanderen en Waled. De 
voorbije jaren organiseerde ik ver
schillende manifedtatied rond Wa
les, publiceerde twee brochures en 
schreef heel wat artikels. Bij dit alles 
leerde ik ook enkele rwtities van het 
Welsh, een Keltische taal die door 
een half miljoen menden gesproken 
wordt. Dat L) zo'n 1/5 van de Welshe 
bevolking. 

D e G o r s e d d de r B a r d e n werd in 
1792 gesticht en heeft de bevorde
ring van de WeLhe letterkunde en 
muziek tot doei De Gorsedd ver
enigt zowat de garue kulturele top 
van Wales en de belangrijkste poli-
ticL De leden dragen witte, blauwe 
of groene gewaden, naargelang hun 
rang. Om de drie jaar verkiezen zij 
een nieuwe voorman, die de aarts-
dru'ide wordt genoemd. De Gorsedd 
luistert op de Nationale Eisteddfod 
de belangrijkste plechtigheden op. 
Dit gaat gepaard met heel wat ritu
elen en simboliek." 

• Z i jn e r n o g b u i t e n l a n d e r s 
d i e d e o n d e r s c h e i d i n g m o g e n 
d r a g e n ? 

L . D e h a n d s c h u t t e r : „Elk jaar 
worden een 25-tal nieuwe ereleden 
opgenomen omwille van hun bij
zondere verdierutten voor de Welshe 
kuituur. Alle leden van de Gorsedd 
krijgen een bardische naam. Voor 
mij werd dat Lieven o Ff land iys 
(Lieven van Vlaanderen). Onder 
de nieuwkomers in de Gorsedd dit 
jaar bevonden zich o.m. de schrijf
ster en joernaliste van „ The Times " 
Jan Morris, de bariton Bryn Terfel 
die onlangs tijdens het Festival van 
Salzburg optrad en de tenor Was
hington James. Slechts heel uitzon
derlijk wordt buitenlanders het ere
lidmaatschap aangeboden. De vorige 
keer was dat in 1990, toen de Deen 
lorgen Hansen, hoofd van het Se-
kretariaat Wales van de EG, de eer 
te beurt viel 

N a de opnameplech t ighe id 
bood ik aa r t sd ru ïde J o h n Gwi -
lym J o n e s in zijn k a n t o o r het 
boek „ F l a n d e r s Today" aan. Sa
men met de ganse G o r s e d d 

De nieuwe Gorsedd der Barden met kollega's... 

moch t ik later p l aa t snemen om 
het p o d i u m in he t pavil joen van 
de Nat iona le Eis teddfod v o o r 
de huld ig ing v a n de laureaa t 
v a n de poëziekompet i t ie , een 
g e b e u r e n da t d o o r 4 .000 pe r so 
nen w e r d b i jgewoond." 

• W i l d e nieuTve G o r s e d d d e r 
B a r d e n Avat m e e r v e r t e l l e n 
o v e r h e t f e s t i va l ? 
L . D e h a n d s c h u t t e r : „De Nati
onale Eisteddfod wordt jaarlijks op 
een andere plaats ui Wales geor
ganiseerd. Het festival duurt een 

week, trekt zo'n 150.000 bezoekers 
en vormt een aaneenschakeling van 
kompetities in de meest uiteenlo
pende kulturele disciplines (poëzie, 
proza, toneel, voordracht, zang, in
strumentale muziek, ambaehten, fo
tografie, architektuur, videomonta

ges, enz.). Het Welsh is de enige 
officiële taal van het festival De 
Nationale Eisteddfod gaat in zijn 
huidige vorm terug tot 1881, maar 
de poëziewedstrijden die de kern zijn 
waarrond het festival groeide, date
ren reeds uit de elfde eeuw." 

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aaltrij ke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen — behangen — 

vloerbekledingen — parket -

louverdrape — luxaflex - . . . 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe av.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds mime kortingen 
- Kwallteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

^ DEYRIESE -
woonverljchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
^ 050 35 74 04 /• 

Adverteron in Vlfl«J 
en DE TOEKOIVIST 

rondeert 
02/21 9.49.30 
f>rot>eer eens 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101 -103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE -
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en can'osserie 

Kostuums naar maat 

fWrmees 
V J L y Steenhouwersvest.52 

nv de winne-fabrisac 
<. / 

~̂ ,̂̂  / mlgroBtraat 128 
N.̂ ^ / IB 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
0B2/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offeet 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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Uiï DE REGIO 
WM-KADERDAG IN HERK-DE-STAD 

GEMEENTEN OP MENSENAAAAT 

*V, NVS^^^^pSW^^^^^-A^^fAVf^^^S^^S^V-y-VH; 

WEST-VLAANDEREN 

W M (de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen — over
koepeling van al de Volksunie 
gemeente- en OCMW-raadsIe-
den) organiseert op 25 septem
ber a.s. haar tweede kaderdag 
van dit jaar. Deze kaderdag in 
het Limburgse Herk-de-Stad is 
een tweede dag in een reeks van 
vijf dagen waarmee onze par
tij de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 1994 wdl voor
bereiden. Eerder was er reeds 
de kaderdag over een socicial 
gemeentebeleid in Brugge. In 
het najaar en de winter volgen 
nog drie andere dagen in de drie 
andere provincies van Vlaande
ren. 

MOGELIJKHEDEN 
In Herk-de-Stad willen we sdl 
staan bij het tema gemeentelijke 
denwkratie. We nodigden hier
voor vier bekwame sprekers uit 
die de relatie demokratie - ge
meentelijke politiek elk vanuit 
hun specifieke achtergrond 
gaan benaderen. Ptucal Van Looy 
is een overtuigd federalist en 
volgt al jaren de teorieën en pu-
blikaties die hierrond verschij
nen. Hij zal aantonen waarom 
precies gemeentepolitiek be
langrijk is voor een integraal-fe-
derale partij als de Volksunie. 
De gemeente is de eerste en 
meest herkenbare plaats waar 
mensen en politiek elkaar ont
moeten. Dit biedt belangrijke 
mogelijkheden voor de politieke 
besluitvormers en de gemeente-
naren. 

De Nederlander Hein Jaardma 
is wethouder voor D'66 in het 
stadsdeel Rivierenbuurt te Am
sterdam. Hij heeft o.m. voor
lichting en participatie onder 
zijn bevoegdheid. De Nederlan
ders hebben op het vlak van 
politieke kuituur een betere re
putatie. Inspraak, ^participatie, 
spreekrecht en openbaarheid 
van bestuur zijn begrippen die 
het in Nederland beter doen 
dan in Vlaanderen. Kunnen we 
hier iets van opsteken ? 

In veel gemeenten zijn de ge
meenteraadsleden enkel water
dragers voor het kollege van 
burgemeester en schepenen. 
Wat men in het kollege be
disselt wordt vaak automatisch 
goedgekeurd in de raad. Het is 
een fundamentele optie van de 
Volksunie om de gemeentelijke 
macht aan de raad terug te ge
ven. Het VU-raadslid Fer(h/ Wil-
/enui voert — naar eigen zeggen — 
al jaren een bikkelharde oppo
sitie in de stad Dendermonde. 
In zijn funktie werd hij vaak 

SEPTEMBER 
Do. 9 BRUGGE: Jaak Vandemeu-
lebroucke over de Hormonenmafia. 
Om 20u. in De Gulden Spoor, 't 
Zand 22. Org.: VU-arr Brugge. 
Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis, 
vanaf 20u.: zevende kaartmg. Org.: 
Kaartersklub Vlaams Huis. 
Zo. 12 IZEGEM: Vlaams Huis, 
om 13u.30: verzamelen voor de 
wandeling te Aalst o.l.v. Wouter 
Vandewalle. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

Di. U IZEGEM: Zaal Trefpunt, 
Emelgem, om 20u.: Kookavond. 
Org.: FW-Izegem. 
Vr. 16 MARIAKERKE: Patsy So-
rensen over: Het schandaal van 
de vrouwenhandel in Vlaanderen. 
Om 20u. in restaurant Los Ange
les, Zeedijk 147, Mariakerke-Oos-

gekonfronteerd met de moge
lijkheden en beperktheden van 
de gemeenteraadsleden. Hij zal 
zich in zijn referaat vooral toe
spitsen op de rechten van ge
meenteraadsleden en de manier 
waarop deze optimaler kunnen 
gebruikt worden. 

Een gezonde politieke kuituur 
is op zich onvoldoende voor een 
toereikend gemeentebeleid. De 
gemeentenaren worden niet al
leen gekonfronteerd met poli
tici. Voor het welslagen van een 
gemeentebeleid op mensenmeiat 
is het daarnaast belangrijk dat 
de drempels tussen de gemeen
telijke instanties en de burgers 
zo laag mogelijk zijn. ISen goede 
organisatie van de gemeente
lijke diensten is deiarom onont
beerlijk. Sinds enige tijd ma
ken begrippen als management, 
automatisatie, klantgerichtheid 
en toegankelijkheid ook opgang 
in lokale bestuurskringen. Mark 
Suykenj was jarenlang stafme
dewerker bij De Wakkere Bur
ger, momenteel is hij juridisch 
adviseur bij de Vereniging van 
Belgische Steden en Gemeen
ten. Hij volgt de bestuurlijke 
vernieuwingen op de voet. 

PRAKTIJKGERICHT 
In de voormiddag laten we pro
fessionele deskundigen aan het 
woord. In de namiddag willen 
we in werkgroepen dieper in
gaan op drie tema's die de spre
kers van de voormiddcig heb
ben ingeleid; een betere poli
tieke kuituur, de rechten van 
de gemeenteraadsleden en de 
goed georganiseerde gemeente. 
Wij rekenen op de ervaring van 
de aanwezige VU-burgemees-

ters, schepenen, raadsleden en 
OCMW-mandatarissen. Hun 
vaak jarenlange ervaring en be
kwaamheid zullen ongetwijfeld 
stof geven voor inspiratievolle 
diskussies en nieuwe inzichten. 

WEGWIJS 

De WM-kade rdag staat open 
voor alle VU-mandatarissen, 
potentiële kandidaten en andere 
geïnteresseerden en gaat door 
in het kultureel centrum van 
Herk-de-Stad (Markt 2). 
Herk-de-Stad4igt niet ver van 
Diest en is gemakkelijk te be
reiken via de snelweg Brus-
sel-Genk. In Halen (uitrit 25) 
slaat u linksaf richting 
Herk-de-Stad. Enkele kilome
ters verder ligt het centrum van 
Herk-de-Stad aan uw rechter
kant. U volgt de pijlen cen
trum en komt automatisch op 
het kerkplein. De v^ragêns die 
van Ant\verpen komen nemen 
best ook de uitrit in Halen. Op 
het klaverblad te Lummen volgt 
u daarvoor richting Brussel. De 
eerstvolgende uitrit is Halen. 
In Schulen, deelgemeente van 
Herk-de-Stad, ligt een station 
van de NMBS. Wij zorgen voor 
een pendeldienst. Tijdens de 
middag zorgt de plaatselijke 
VU-afdeling voor een móialtijd 
(420 fr. per persoon). U dient 
bij inschrijving wel uitdrukke
lijk te vermelden dat u blijft 
eten. 

(s.v.) 

'^Voor meer informatie of in-
^chrijvingen. kan u terecht bij Si
gurd Vangermeerdch op het Bar-
rikadenpUin. (021219.49.30.) 

^-^'^T\l\T;'fflT^"'7 T - • ^ - f f l r - T - - \ - * \ - - ^ ' ^ rH-pr''wWi^-^T-'n^'^-^>*'\'-\ry-«rifr-i-rt;i . - T K -

DEELNAMEBON 
Ja , ik wens deel te nemen aan de WM-s tud iedag over demokratische en goed bestuurde 
gemeenten 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

Funktie: 
O Ik neem deel aan het middagmaal en schrijf vandaag nog 420 fr. over op rekeningnummer 

435-0272481-88 van de WM-Brusse l met vermelding "25 september". 

O Ik neem deel aan de werkgroepvergaderingen. 

O lokale politieke kuituur 

O de rechten van de gemeenteraadsleden 

O de gemeentelijke bestuursorganisatie 
Gelieve terug te sturen naar het VCLD, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. En dit voor 20 
september. Faxen kan op het nr. 02/217.35.10. 

tende. Inkom 100 fr. Org.: F W en 
VOVO. 

Wo. 15 OOSTDUINKERKE: 
Zaai Witte Burg om 14u.30: Rik 
Sohier over ,,Van Blauwers en Co-
miezen". Org.: VWG. 

Ma. 20 IZEGEM: Bovenzaal Oud 
Stadhuis om 15u.. „Herinneringen" 
door Nand Quintens. Org.: 
VWG-lzegem. 

Zo. 26 ZWEVEGEM: Jaarlijkse 
gezinsfietstocht, ong. 30 km over 
vlakke wegen. Inschrijven vanaf 
14u. in de „Rembrandt", Otegems-
traat 271 (aan kanaalbrug), waar 
vertrek om 14u.30. Deelname: 60 
fr., verzekering, verrassingsstop en 
hapje achteraf inbegrepen. Org.: 
VU-Groot-Zwevegem. 

NIEUWE VLAG VOOR 
VU-ZEDELGEM 

Een nieuwe vlag Inwijden i» voor 
grote dag ! 

• • • • • • • • • • • • 
Op zondag 15 augustus werd 
de nieuwe Volksunie-vlag 
Groot-Zedelgem, die volledig 
geborduurd is, plechtig inge
wijd door dom A.T. van Bier
vliet, o.s.b. in de Sint-Pietersab
dij van Steenbrugge. Het meter
en peterschap werd waargeno
men door respektievelijk Chris-
tiane De Cock en Géry Cappon. 

Na de wijding van de nieuwe 
VU-vlag werd passend op het 
feest van O.L.V. gezamelijk 
plechtig het lied van ,,O.L.V. 
van Vlaanderen" gezongen. 

Als aandenken aan deze gebeur
tenis vî erd een wijdingsakte op
gesteld en ter plaatse genaam-
tekend. 

Van deze gelegenheid werd 
eveneens gebruik gemaakt om 
de VU-vlaggen van de VU-af-
delingen van voor de samenvoe
ging van gemeenten ook in te 
zegenen. Het ging meer bepaald 
om deze van VU-Loppem (be
waard bij Hubert Vandriessche) 
en de VU-jongerenvlag Zedel-

een VU-afdeling nog dteedd een 

gem( 1973) onder het toenmalig 
voorzitterschap van Theo Van-
steelant aangekocht. 

O p de 66ste IJzerbedevaart na
men de drie VU-vlciggen uit 
Groot-Zedelgem deel aan de 
,,vlaggenstoet". 

Dom Eligius Rommel heeft ter 
deze gelegenheid de VU-dele-
gatie een rondleiding aangebo
den in de abdij, de kruidentuin 
en de biblioteek van de abdij; 
wat door iedereen sterk gewaar
deerd werd. 

Aan de koffietafel drukte voor
zitter Filip Dubruqué namens 
alle aanwezigen zijn oprechte 
dank uit tegenover de paters 
van de abdij voor hun gastvrij
heid. Verder dankte de voor
zitter alle aanwezigen voor hun 
talrijke opkomst. Op een nog 
nader te bepalen datum zal de 
nieuwe vlag voorgesteld w^or-
den aan de gehele VU-famüie 
uit Groot-Zedelgem. 

(g.c.) 

ZOEKERTJES 

- G E V O N D E N - In de 
VOVO-hallen: koningsblauw 
zitje van kinderwagen, auto
sleutel Toyota. Bellen naar Mo
nique Van Hercke, 
059/50.84.80. 

41^ 

- TE KOOP - Appartement 
in privé-park in 1020 Brussel. 
Omgeving Atomium. Hall, wc, 
living, volledig ingerichte keu
ken, slaapkamer, badkamer, ter
ras van 9,5m, kelder. Inlichtin
gen: 02/478.13.45, na 18u. 
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UIT DE REGIO 
KORREKTE INZENDINGEN 
KRUISWOORDRAADSEL KONGRESKRANT 

ANTWERP 

In de K o n g r e s k r a n t van 8 juni 
j.1. pub l icee rden wij een biezon-
der k ru i swoord raadse l . Hierbi j 
d r u k k e n wij de oplossing én de 
n a m e n van de lezers af die een 
juist a n t w o o r d in s tuu rden . D e 
w i n n a a r s on tvangen b i n n e n k o r t 
h u n prijs die d o o r Jo t t rekking 
w e r d toegekend . 

Proficiat aan de w i n n a a r s ! 

A. Coppens , S t . J o r i s - W i n g e ; 
Alber t Carlier, K u u r n e ; E r w i n 
M e u l e p a s , A n t w e r p e n ; H e r m a n 
Hol l ande r s , M a r i a k e r k e ; Fami 
lie Leenknech t , O o s t e n d e ; 
L u d o Grau l s , L u m m e n ; G. Van 
D e Velde-Volkaerts , Z a v e n t e m ; 
J o z e f Devos , Asseb roek ; J o z e f 
Devr iese , Kape l len ; G u i d o D e -
schuymere , W e m m e i ; Leopold 
Vanden Berghe , O o s t e n d e ; 
G e e r t Desse in , L e d e g e m ; J a n 
Claerebout , Locbr is t i ; M i e k e 
Lauwaer t , S in t -P ie t e r s -Leeuw; 
Ma jan Pee te rs , Heve r l ee ; W e r 
ner Brusse lmans , B u g g e n h o u t ; 
A n d r e Desme t , W a k k e n ; J a n 
S t i ynckx , Z e l e ; Rik Talpe, Al-
ve r ingem; Ciska en J e f Proos t , 
S i n t - J o r i s - W e e r t ; L u k Ver-
lonje, A n t w e r p e n 1; 

J e a n - P i e r r e Roosen , Des te lber -
gen ; Wilfried Groo tae r t , Ich te-
g e m ; F ranc ine Roybe rghs , Ha l -

S E P T E M B E R 

Za. 18 L E N N I K : Benefieteetfes
tijn t.v.v. de herstellingswerken aan 
de IJzertoren. Uitgebreid Kaas-
& Vleesbuffet ini de Sporthal te 
Lennik. Vanaf 17u. Ook op 19/9 
vanaf 12u. Org.: IJzerbedevaart-
werkgroep Pajottenland. 

Za. 18 K A P E L L E O / D B O S : 
Mosselfeesten van VU-Kapelle o/d 
Bos, in zaal Palmhof. Van 1 lu.30 
tot 22u. Ook op 19/9 van l lu .30 
tot 17u. Keuze uit mosselen, to
maat-garnaal en kipperagout. 

VOLKSUNIE 
HOUTHALEN 
FIETST 
VOOR 
KOSOVO 

D e opb rengs t van deze 2de Ter 
Dolen-gezinsf ie ts tocht van 
V U - H o u t b a l e n - H e l c h t e r e n 
gaa t dit j aa r n a a r Kosovo 
(ex-Joegos lav ië ) . 

Ver t rek vanaf 7u. tot 16u. in zaal 
M u v e l d (paroch iezaa l -Helch te -
r en ) . Tweede s t a r tp laa t s : Chi-
rolokalen H o u t h a l e n - O o s t . 

P a r k o e r s : keuze tussen 30, 60 
of 100 k m fietsen. H e t hele ge
b e u r e n geiat door op z o n d a g 19 
september . 

Broodjes, soep en zijn te k o o p . 
Dee lnamepr i j s : 80 fr. (1 gra
tis d r a n k , appel , petje, y o g h u r t , 
ve rzeke r ing ) . 

Voor inl icht ingen k u n t u zich 
w e n d e n tot Pe te r T immermans , 
Vennes t raa t 4 te 3530 He lch te -

M e n k a n ook a n d e r e leden van 
de afdeling aanmoed igen om 
aan deze fietstocht deel te ne
men . 
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S E P T E M B E R 
Do. 16 B E R C H E M : Frans-Jos 
Verdoodt spreekt over „De zaak 
Daens" Om 20u. in Alpheusdal, 
F. Williotstraat 22. Org. : Vlaamse 
Knng Berchem. 

Za. 18 ZANDVLIET: Barbecue 
vanaf 18u. in ,,De Leeuw van 
Vlaanderen", Antwerpsebaan 413. 
Inschrijven tot 16/9 bij P. Vande-
vyver (664.79.64), L. Matthysen 
(664.75.72) of B. Dierckx 
(568.83.01). Org. : VU-Stabroek en 
Berendrecht-Zandvliet. 

Za. 19 B O E C H O U T / V R E M D E : 
Jaarlijks Leeuwenbal. Om 20u.30 
in de parochiezaal van Vremde, 
Boomkensstraat (vlakbij Dorps-
plaats). 

Ma. 20 K A L M T H O U T : J o Haa-
zen, de Mechelse stadsbeiaardier, 
spreekt over muziek. 

Om 20u. in zaal Cambuus, Hei-
destatieplein. Inkom 50 fr. leden, 

niet-leden: 100 fr. 

D i . 21 B E R C H E M : Bezoek aan 
het Hessenhuis, tentoonstelling 
„Verhaal van een Metropool ' , met 
FW-Berchem en Kalmthout. Om 
12u.45 stipt, 's Avonds om 20u. in 
KC Berchem: Lut Van de Velde 
over Ikonografie in de Gouden 
Eeuw. Met dia-voorstelling. Org. : 
FW-Berchem. 

O K T O B E R 

Za. 2 B E R C H E M : Bezoek ach
ter de schermen van de zoo. Deel
name: 370 fr. (zoo-ticket). Samen
komst: 9u.45. Inschrijven noodza
kelijk voor 12/9: Apollostr. 73, tel. 
321.19.86. Org. : Vlaamse Kring 
Berchem. 

Zo. 10 B O E C H O U T / V R E M D E : 
25 jaar VU-Boechout/Vremde. Vie
ring vanaf 15u. in Hof Van Reyen. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
welkom. 

laar ; D a n n y D e Cuyper , H a l 
laar ; A n t o o n Dav id , Kor t en -
b e r g ; J o r i s Verbeke , I zegem; 
J o h a n Depes te l , Roese la re ; 
K n s Verbruggen , L a n g d o r p ; 
R ik W o u t e r s , Lommei ; Karl 
Ve'rmaercke, W e e l d e ; J a a k 
W o u t e r s , M e i s e ; G u i d o D e 
M u n t e r , M e r e l b e k e ; M a r c e l 
Die lens , H e r e n t h o u t ; Björn 
Wul laer t , I zegem; J a n Van 
Borm, B o r n e m ; F r a n s Smet , 

A n t w e r p e n ; M a r e Vermylen, 
H a a c h t ; Er ic Ops tae le , M i d 
de lke rke ; Wil lem Nollet , H o v e ; 
Louis Luyckx , M o l ; Augus t a 
Verhaegen , / \ i i twe rpen ; J a n D e 
Zaeger , E m b l e m ; J o h a n Van 
Brussel , Boechou t ; D i r k Van 
H a u w a e r t , Boechou t ; J a n Van-
dewalle , M o r t s e l ; Luc Schat -
t eman , Aals t ; Emiel Sae rens , 
Asse ; Danie l Dae lman , G e n t ; 
Kris Van Dijck, Desse l . 

OOST-VLAANDEREN 

LIMBURG 
S E P T E M B E R 

Vr. 10 B R E E : Oswald Van Oo-
teghem over zijn reis naar St.Pe-
tersburg en rond Pushkin. Met 
dia-voorstelling. Om 20u. in zaal 
Cambrinus, Kloosterstraat 3. Toe
gang vrij. Org.: SMF-Gewest Lim
burg. 

Za. 11 B E R I N G E N : Kantonaal 
Herfstbal in het Gemeenschapshuis 
van Kwaadmechelen, om 20u. 

Or^. : Kantonale VU-Werkgroep 
Beringen. 

Zo. 19 H E L C H T E R E N : 2de Ter 
Dolen gezinsfietstocht. Vertrek van 
7 tot 15u. in zaal Muvels (parochie-
zaal-Helchteren). Parkoers: 30, 60 
of 100 km fietsen. Deelname: 80 fr. 
(1 gratis drank, appel, petje, yog
hurt en verzekering). Info: Peter 
Timmermans (011/52.13.87). De 
opbrengst gaat naar Kosovo. Org.: 
VU-Houthalen-Helchteren. 

S E P T E M B E R 
Zo. 12 I M P E : Jaariijkse herden
kingsmis voor overleden Z.B.ka
meraden en families. Om l l u . mis 
in de parochiekerk te Impe. Nadien 
fijn eetmaal in zaal Edelweis, Steen
straat 12 te Lede (500 fr.p p., re
gelen ter plaatse). Org.: Vrienden
kring Snel-Pede. 

Vr. 17 G E N T B R U G G E : 5de 
Vlaamse Zangstonde. Om 20u. in 
Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat 45. Toegang 
kosteloos. Org.: VOS-IJzerbede-
vaartwerkgroep Gentbrugge-Lede-
berg. 
Za. 18 SESrr-NIKLAAS: Daguit-
stap naar Rijsel en omgeving. Ver
trek om 8u. stadhuis St.Nlklaas; 
Terug rond 21u.30. Deelname: 
1.000 fr. (avondmaal inbegr.). Aan
tal is beperkt tot 35. Inschrijven 
en info: Willy Toté, 03/776.87.43. 
Org.: Verbruggenkring, F W , 
VTB-VAB en VCLD te St.Niklaas. 

Zo. 19 G E N T : 3de Arr. Barbe
cue. Van 12 tot 20u. in Chalet 
Pic Nic, Watersportbaan, Grien
dijk 17 te Gent. Inschrijven vóór 
15/9: VU-sekretariaat, Bennesteeg 
2 te 9000 Gent. 

Vr. 24 D E I N Z E : 11e familiefeest 
in de Volkskring. Eregast: Mau-
rits Coppieters Inschrijven bij de 
bestuursleden. Org.: VU-Deinze. 

Za. 25 E R P E - M E R E : Eetfestijn in 
St .Janshof Keerstraat 218 te Ot-
tergem. Van l lu .30 tot 21u. Keuze 
uit verschillende menu's. Org. : 
VU-Erpe-Mere. 

O K T O B E R 

Vr. 1 G E N T B R U G G E : Hoorzit
ting over Defusie, i.s.m. de W M , 
VCLD, Goossenaertskring Gent-
brugge-Ledeberg en VU-Gent-
brugge-Ledeberg. Om 20u. Info: 
09/231.19 41 . 

MIK BABYLON... 
na „OPEN VENSTER" is nu het tweede deel van zijn gedenkschriften vers van de pers 
verschenen onder de titel 

BINNENSTEBUITEN 
„Binnenstebuiten" is even vrijmoedig en openhartig 
geschreven als zijn „Open Venster". 

Het valt in zes hoofdstukken uiteen (± 500 pagina's) 

1. Met veel spijt, geen nijd, doch een groot verwijt 

2. Gemeenteraadsperikelen 

3. Mijn ambtenarendom 

4. De neergang van de VU-West-Vlaanderen: Wie 
fout? 

5. Dagboeknotities 1991 

6. Sonnetten 

Technische gegevens: form£iat 16 x 24 cm; houtvrij 
mat papier, twee-kleurige glanzende omslag; garen-
genaaid; ca. 500 pagina's. 

De prijs bij vooruitschrijving bedraagt 1.300 fr. op 
nr. 750-9473024-65 op naam van Mik Babyion, Ize
gem (verzending inbegrepen). Nadien 1.700 fr. Het 
boek zal te koop zijn op het VU-kongres te Leuven 
tegen 1.500 fr. 

Volksunie-leden en militanten zullen vooral belang 
hechten aaa Babylons ontleding van de VU-neer-
gang in West-Vlaanderen op 24-11-1991 en over zijn 
ervaringen (18 jaar lang) in de Roeselaarse gemeen
teraad. 
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WERK VAN MINISTER SAUWENS WORDT GEWAARDEERD 

ALLE LICHT OP MONUMENTEN 
Op dezelfde weekeinde, 11 en 12 september, van het 
VU-kongrej te Leuven i) het weer Open Monumentendag 
(OMD). Men kan natuurlijk niet overal te gelijk zijn, 
maar dindd Johan Sauwenj verantwoordelijkheid draagt 
voor monumenten (en landschappen) in Vlaanderen Lf de 
kan^ véél kleiner dat een of ander monument er volgend 
jaar niet meer ötaat. 

Wie het komende weekeinde, 
zoals wij trouwens, het 
VU-kongres verkiest bij te wo
nen mag op beide oren slapen: 
de Vlaa.mse monumenten zijn 
met Sauwens en zijn admini
stratie in goede handen. En dat 
zeggen wij (niet alleen) ! 

BESTEMMING 
Het is algemeen geweten dat 
monumentenzorg, ondanks veel 
goede pogingen, in Vlaanderen 
niet altijd zorgenkind van poli
tici is, was. En vaak hoort men, 
steeds als het te laat is, dat \veer 
een monument tegen de vlakte 
is gegaan. Iedereen is er van 
overtuigd dat zoiets zonde is 
en zich niet meer mag herha
len, \v£iama wordt overgegaan 
tot de orde van de dag. Dat het 
toch nog mogelijk is dat monu
menten ,,verdwijnen " werd nog 
dit jaar in Brussel en in Luik be
wezen, het is dus bestendig op
letten. Alaar even kwalijk dan 
slopen IS het laten verloederen 
van monumenten, deels met de 
bedoeling om het dan gemakke
lijker te vernietigen, deels om
dat de eigenaar niet de centen 
heeft om het te verzorgen of om 
er een fatsoenlijke bestemming 
aan te geven. Een gebouw dat 
niet meer gebruikt wordt ver
valt elke dag wat meer en gaat 
een zekere dood tegemoet. 

Johan Sauwens: „Om die reden 
iö het van belang een goed uitge
bouwd onderhouddbeUid te voeren, 
zodat de vernietigende factoren zo 
weing mogelijk dpel krijgen. Sorru 
Li het met een monument echter 
zo gedteld, dat reótauratie zich op
dringt. Onze fundamentele houding 
tegenover restauratie en de principej 
ervan moet dan ook zijn: het monu
ment in dtand houden en de uitdruk
king van de eótiache en hütoruche 
waarden ervan beveiligen. Terzelfder 
tijd moeten wij ernaar .streven onze 
kultuurmonumenten opnieuw in de 
damenleving te integreren. Door een 
oud gebouw een nieuwe, aktuele be-

OMD-BROCHURE 
GRATIS VOOR 40 
LEZERS 
De brochure voor Open 
Monumentendag '93 is 120 
blz. dik en bevat informatie 
en openingsuren over de te 
bezoeken monumenten, niet 
alleen kerken en kantelen 
meiar ook historische en in
dustriële gebouwen eils de 
IJzertoren en de elektrici
teitscentrale van Mol. Mét 
overzicht van de aktiviteiten 
die er speciaal op die dag 
doorgaan. 

Kortom een boeiende uit
gave die ook na O M D a g een 
dokumentaire w^aarde heeft. 

Graag een (gele) briefkaart 
naar onze redaktie: W I J -
De Toekomst, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. Fax 
(02/217.35.10) kan ook. 

iitemming te geven bcóchermt het 
inmmeré zichzelf tegen verkrotting." 

Mooie praat van een minister, 
zult u zeggen. Inderdaad, het 
verschil met vroeger is echter 
dat Sauwens ook de daad bij 
het woord voegt. Omdat vvdj 
deze nieuwe aanpak belangrijk 
vinden hebben wij onze lezers 
herhaaldelijk op de hoogte ge
bracht van Sauwens' initiatie
ven. De grote respons vanwege 
onze lezers verklapt dat veel 
mensen interesse en aandacht 
hebben voor een degelijk mo
numentenbeleid. Een van de 
nieu'we initiatieven is o.m. de 
oprichting van de Monumen-
tenwacht, een soort vliegende 
brigade, die een jaarlijkse kon-
trole van de monumenten uit
voert en de eerste en dringende 
zorgen uitvoert. Een ander ini
tiatief IS het toekennen van de 
jaarhjkse prijs Vlaams Monu
ment. 

MEER EN SNELLER 
Maar veel belangrijker dan dat 
alles is de versnelde bescher
ming van gebouwen monumen
ten en landschappen. Sieg Vlae-
minck, algemeen erkend als dé 
(kritische) deskundige wat mo
numentenzorg betreft, windt er 
geen doekjes om. 

Sieg Vlaeminck: „Sauwens 
kwam er in zijn beleSsverklaring 
voor uit dat er meer en sneller be
schermd moest worden. Op dit punt 
waren de bevoegde ministers van de 
jaren tachtig zo erg in gebreke ge
bleven, dat er soms zelfs sprake was 
van een verdoken „deklasseringsbe-
leid". In amper twee jaar tijd steeg 
het aantal beschermde monumen
ten van 4.500 naar ongeveer 5.200. 
Aangezien het de bedoeling is in de 
toekomst nog meer van de ongeveer 
30.000 kultuur-historische waarde
volle gebouwen te beschermen, is er 
nog werk aan de winket" 

Daar zijn natuurlijk centen voor 
nodig, en geen klein beetje. Het 
restauratiebudget bedroeg in 
1984 „maar" 486 miljoen fr. Het 
miljard -werd in 1991 bereikt, 
een jaar later viel dat tot 987 
miljoen terug om in 1993 tot 
1.504 miljard te groeien, voor 
1994 is zelfs 1.550 miljard voor
zien. 

S. Vlaeminck: „We moeten be
seffen dat niet alleen ons waarde
vol bouwkundig erfgoed en al wie 
daarvan geniet wel varen bij een 
ernstig restauratiebudget, maar ook 
dat binnen deze arbeidsintensieve 
onderhands- en restauratiesektor de 
werkgelegenheid erdoor gestimuleerd 
wordt en dat zelfs de staatsfinanciën 
er voordeel bij halen. Monumenten 
slorpen dus niét „handenvol geld" 
op, zonder dat dit veel meer zou 
opleveren dan „wat kijkgenot voor 
elitiare kultuurslurpers." 

Het is duidelijk dat restaura
tiewerken wél renderen, zowel 
geestelijk-kultureel als mate
rieel ekonomisch." 

EDEL AMBACHT 
Lange rijd was het toekennen 
van restauratiepremies een pro-

.y}i-\^-A- . > .i.>rt.*-^..; 

Wat restaurateurs heden ten dage allemaal kunnen, bewijzen deze twee foto's: voor en na. Detail uit de 
beeldengroep van de Rubensgevels aan de Antwerpse Meir. 

bleem. De verwachtingen wa
ren steeds hoog gestemd maar 
uiteindelijk bleef het bij ma
tige toelagen waarop lang, veel 
te lang diende ge\vacht. Dat 
w^erkte bij de eigenaars ont
moediging en aan de gebouwen 
verloedering in de hand. Door 
een vernieuwd beleid van doel
gerichte, snelle, eenvoudige en 
doorzichtige procedures is dat 
probleem nu grotendeels van de 
baan. Informatiebrochures hel
pen kandidaten om restaura
tiepremies te verwerven, het
zelfde geldt onderhoudswerken 
met dito premie. Alidden mei 
j.1. konden aanvragen voor on
derhoud ingestuurd geworden, 
150 aanvragen waren het ge
volg. De periode werd tot 15 
september verlengd. 

Er IS natuurhjk veel meer no
dig dan dekreten en wettelijke 
bepalingen, hoe belangrijk ook. 
Restauratie is een wonderlijk 
iets. Wie afgetakelde gebouwen 
na bewerking terugziet merkt 
een verbazingwekkende meta-
morfoze. Daartoe is grote vak
bekwaamheid nodig die niet-in-
gewijden met verstomming 
treft. Om het edel ambacht van 
restaurateur te bevorderen 
richtte de Koning Boudewijn-
stichting, biezonder verdienste
lijk wat monumentenzorg be
treft, het Begeleidingskomitee 
Ambacht en Restauratie op, 
daaruit bleek vlug dat overleg 
met onderwijs- en bedrijfswe
reld noodzakelijk is. Nog deze 
herfst start ook een Vlaams Ko-
ordinatie- en Kontaktcentrum, 
de kwaliteit van de restauratie 
en het verfijnen van het am
bacht kunnen er alleen maar 
goed bij varen. 

E^n andere aanwinst is de 
Vlaamse Kontaktkommissie 
Monumentenzorg die het werk 
van de vele groeperingen, 
groepjes en enkelingen die zich 
in de monumenten- en land-
schapszorg verdienstelijk ma
ken op mekaar moet afstem
men. Samen sterk, geldt ook hier 
voor een krachtige stem, voor 

gelijke standpunten en deskun
dige adviezen. 

Er gebeurt in Vlaanderen dus 
wat op het vlak van zorg voor 
en behoud van het historisch en 
landschappelijk patrimonium. 

S. Waeaaai^x „Monumentenzorg 
zit inderdaad in de lift. Niet al
leen de burger reageert positief — 
denken wij maar aan het sukses 
van de Open Monumentendagen — 
maar ook de Vlaamse regering pikt 
erop in. AL men nu nog de moeite 
doet om de personeelsbezetting van 
het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen aan dit vernieuwde 
en verhoogde tempo aan te passen, 
dan kan het nog goed worden ook. 
Hopelijk beleven we nu de aanzet 
voor meerdere decennia dynamisch 
en zorgzaam nwnumentenwerk." 

VERLICHT? 
Te optimistisch ^vil Vlaeminck 
nu ook weer niet zijn. De des
kundige zit met het probleem 
van de geïntegreerde monumen
ten- en landschapszorg. Hij 
noemt dit ,,een ander paar mou
wen " want voor deze opzet die
nen diverse ministers en kabi
netten overleg te plegen met me
kaar. En aan deze samenspraak 
mangelt het onze administraties 
wel eens. En Sieg Vlaeminck 
somt op: de relatie van monu
menten- en landschapszorg tot 
sociale huisvesting, stedebouw 
en ruimtelijke ordening, ruilver
kaveling, toerisme en ekonomi-
sche zaken. Volgens Vlaeminck 
staan monumenten nog altijd te 
veel alleen. {Een monument staat 
nooit alleen, luidde een slogan 
enkele jaren geleden; hij geldt 
meer dan ooit). Aan een monu
ment moet een sociaal-ruimte
lijke en brede bedding gegeven 
worden, besluit hij. 

Als begeleiding bij de O M D 
(dit jaar in het teken van licht 
en verlichting in en van ge-
bouvifen) in Vlaanderen werd 
door de Boudewijnstichting, de 
Vlaamse Confederatie Bouw en 
tal van andere instanties een 
biezonder mooie brochure uit
gegeven. E^n greep uit de in-

4 ^ 

houd: een overzicht per provin
cie van alle te bezoeken mo
numenten in meer dan 200 
Vlaamse gemeenten; een situe
ring van de Open Monumen
tendagen in Europees verband, 
21 landen doen mee!; een des
kundige stand van zaken (Sieg 
Vlaeminck); een vrij aardige 
uitleg over de betekenis van 
het licht door de eeuwen heen 
(Jef Lambrecht), met de ietwat 
vreemde kronkel: „(het 
licht)...verbindt zelfs, in de ver
lichte autowegen van België, de
genen die schijnen te scheiden, 
Walen en Vlamingen verzameld 
en bezegeld met een lichtteke-
ning die alleen aan de nach
telijke hemel en zijn bewoners 
wordt getoond." Deze „ver
lichte" bedenking wordt nog 
eens benadrukt in een fotole-
gende: ,,De verlichting van de 
Belgische snelwegen bezegelt 
het geheim verbond tussen Vla
mingen en Walen." Verder in
formatie over de O M D in Brus
sel, Antwerpen en Wallonië. 
Een begeleidend ^voord door 
minister Sauwens, tal van 
prachtige foto's. 

Ook voor wie (door het 
VU-kongres) niet aan O M D 
'93 kan deelnemen is de bro
chure het bewaren waard. (Wie 
dit jaar toch nog vril deelnemen 
aan een O M D en daarvoor een 
tochtje naar Frankrijk niet te 
ver vindt kan daar terecht tij
dens het weekeinde van 18 en 
19 september a.s.). De redaktie 
biedt de brochure aan 40 lezers 
gratis aan. 

(mvl) 

':^Toeliihtingsbrocbures over 
alle praktische problemen om
trent monumenten en landschap
pen bij Bestuur Monumenten en 
Landschappen, Zandstraal 3, 
1000Brussel (teL 02/209.27.13, 
fax 02/209.27.13). 

Sekretariaat OMD-VUumderen, 
Bréderodcstraat 21, 1000 Brus
sel (UL 02/511. 18.40 of 
511.40.50. 
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JOS DE MAEGD POSTHUUM 
In het Herman Teirlinckhuis in 
Beersel loopt van 11 september 
tot 10 oktober een overzichts
tentoonstelling van het werk 
van Jod De Maegd. 

Jos De Maegd werd geboren in 
Uden, Nederland, op 14 april 
1917. Hij overleed in 1992. 
Deze tentoonstelling is de eer
ste posthume die ter ere van 
de kunstenaar wordt georgani
seerd. 

Na zijn opleiding aan talrijke 
instellingen, waaronder 
Sint-Lukas in Brussel, onder
nam Jos De Maegd een aantal 
buitenlandse studiereizen. Hij 
stelde ten toon in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel 
(1948), hij was aanwezig op 
de Wereldtentoonstelling van 
1958, hij eksposeerde in Frank
rijk, Zweden, Nederland en 
voormalig Belgisch Kongo. La
ter werd De Maegd leraar 
kunstgeschiedenis en schilder
kunst aan het Hoger Instituut 
in Schaarbeek en leraar gra
fiek aan de akademie in Leu
ven. Hij was ook direkteur van 
de Rijksakademie in Sint-Pie-
ters-Woluwe. In 1946 behaalde 
Jos De Maegd de Grote Prijs 
van Rome en was in 1960 Lau
reaat van de Grote Prijs van 

' * % < ^ . 

Oostende. In 1965 ontving hij 
voor zijn kulturele aktiviteit de 
Neerlandia-Visserprijs. 

Jos De Maegd schreef tal van 
handleidingen en kursussen ten 
behoeve van het kunst- en 
kunstgeschiedenisonderricht. 
Hij publiceerde in verschillende 
kunst- en kultuurtijdschriften. 
Daarnaast was de kunstenaar 
kursusleider, gaf hij voordrach
ten en causerieën over kunst en 
kreativiteit, was hij medewerker 
van de Lodewijk de Raetstich-
ting. In 1961 stichtte Jos De 
Maegd het jeugdatelier ,,Win
dekind" en in 1970 een vrij ate
lier voor grafiek voor volwasse
nen en een atelier voor weven 
in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Van de kunstenaar bevinden er 
zich thans werken in staats- en 
provinciebezit en in privékol-
lekties, glalbeton in een kapel 
in leuven en in Lubbeek, en een 
muurschildering in een school 
in Wolu-we. 

•^^Werk van Jos De Maegd in het 
Herman Teirlinckhuu, van 11 
>)eptember tot 10 oktober, Uwen-
berg 14 in BeerdeL Dagelijks toe
gankelijk van 11 tot 12.30 en 
van 14 tot 17 uur. Dinsdag en 
woenttdag gefloten. 

Jod De Maegd,een veeizijdig kunstenaar 

Deelnemers en medewerkers aan de Qe Viivoordse kroegentocht('92) poseren op de trappen van het 
stadhuis. 

MUZIKAAL KROEGLOPEN 
Spijts een VLD-burgemeester, 
pittige fabrieksdampen en VTM 
heeft het stadje aan de Zenne, 
Vilvoorde, ook wel eens aange
name attrakties te bieden. Zo 
organiseert de populaire (au
tochtone) animatiegroep Zak
doek er voor de zevende keer 
de Viivoordse Kroegentocht. 

The Lazy City Jazzband, de 
Tsjechische volksmuziek groep 
Cimbalova Muzika Reva, de Se-
negcJese perkussie-attraktie 
Ken d'Yaie, Koep Mezon, The 
Changed Change Collectors, 
Ashels, Cajun Express en Zak
doek zelf doen op zaterdag 11 
september tussen 20 en 01 uur 
een ronde langs acht VUvoordse 
drankgelegenheden. De groe
pen spelen zonder geluidsinstal
latie !. Als u dus post vat in 
één van de deelnemende cafés 
kan u vanachter uw konsumptie 
de acht ensembles beluisteren 
en bekijken zonder u te hoeven 

verplaatsen. De acht herbergen 
zijn allemaal gelegen in de om
geving van de Viivoordse Grote 
Markt. U kan dus ook rustig 
van het ene naar het andere 
café kuieren.In eUc café kan u 
een overzichtehjk programma
blad verkrijgen met het uur
schema van de groepen (welke 
groep waar en wanneer?), en 
een stratenplan erin opgeno
men. En niet onbelangrijk: u 
hoeft niets te betalen om deze 
muzikale café-happening bij te 
wonen! 

Wellicht kwam u nooit eerder 
in Vilvoorde, maar denk er nu 
toch eens goed over na want het 
kan er best gezellig zijn ! 

'=»2^vende Viivoordse Kroegen-
tocht. Zaterdag 11 september van 
20 tot 01 uur op en rond de Vii
voordse Grote Markt, DeeUuune 
Gratis. 

JEFBOUDENSTERERE 
De kalligrafie, het sierschrift, 
herleeft.Dat was ook zo toen 
zich, in de schaduw van na-oor
log, een echte „school" jonge 
Vlaamse grafici had gevormd. 
In die donkere tijden grepen zij 
gretig terug naar de echte wor
tels van ons volk en waren dui
delijk de voorhoede van een to
tale herleving. In jongerentijd-
schriften zoals „Vive Ie Geux" 
en later „De Blauwvoet" kreeg 
een nieuwe generatie grafici een 
-bescheiden- podium. Niet de 

DIAMANTWERPEN 
Van 12 september tot 24 okto
ber loopt in het Teater Ivonne 
Lex in Antwerpen de produktie 
Diamantwerpen. 

Deze toneelproduktie k^vam tot 
stand in opdracht van de Hoge 
Raad voor Diamant en werd 
opgenomen in de programmatie 
van Antwerpen 1993. Deze lu
dieke, kabareteske sho\v brengt, 
met zang, dans en konférences, 
een overzicht van de geschiede
nis van de diamant. 

Hélène Fourment voert het pu
bliek van Griekenland naar Ita
lië, van Venetië naar Brugge, 
van Brugge naar Antwerpen. 
We ontmoeten Lodewijk van 
Berckem, maar ook een ano

nieme Antwerpse slijper en een 
maradjah en ive ontdekken hoe 
er na twee wereldoorlogn ver
schillende kuituren in de di
amantwereld werden binnege-
haald dankzij de grote bloei van 
die sektor. We nemen een kijkje 
in de diamantbeurs, zien dia-
n^nten verkopen en gaan op 
bezoek bij een diamanthande
laar. Het publiek krijgt dan
sende diamanten te zien en 
hoort zingen over de 4 C s : Ca
rat, Clarity, Colour, Cut! 

Diamantwepen is een zeer visu
eel spektakel dat bol staat van 
geestige konférences, sketches 
en dans- en zangnummers. Toch 
geeft het, op een vrolijke en 

oogstrelende manier, een duide
lijk overzicht van evolutie en 
aktualiteit in de Antweprpse di-
amantsektor. 

De regie is in handen van 
Ivonne Lex, akteurs zijn An
ouk Ganzevoort, Martine Gee-
rinckx, Rudolf Vervliet, Ruth 
De Bruyne, Frank De Peuter, 
Zoë In Het panhuis, Allan Kem-
peneers-Torres, Ingrid Swae-
lens, Tom Vertongen. 

^^Diamantwerpen, van 12 sep
tember t.e.nu 24 oktober in het 
Teater Ivonne Lex, Lange Niu-
ewstraat 81 in 2000 Antwerpen. 
Elke dinsdag, woensdag, don
derdag, vrijdag en zaterdag om 
20.30 uur en zondag om 15 uur. 

minste van deze generatie ,,sier
kunstenaars" -was de te jong 
overleden Bruggeling Jef Bou-
deru. 

Aan het kalligrafisch werk van 
deze fijne persoonlijkheid wordt 
te Brugge een „stille homage" 
gewijd. De opening van deze 
tentoonstelling, w^aaraan nog 
een ganse reeks kunstenaars 
deelnemen, gaat door op vrij
dag 17 september om 18 uur in 
de Brugse Biekorfbiblioteek, in 
de Kuipersstraat. 

Om de toekomst te kennen moet 
men te rade gaan bij het werk 
van jonge kunstenaars die tradi
tie, vakmanschap én inspiratie 
weten te verenigen. De genera
tie van de vijftigers, waaronder 
Jef Boudens, heeft ons op dit 
stuk niet beschaamd. We ver
wachten dat de generarie van de 
negentigers -spoorleggers zoals 
Jef Boudens achterna- ook een 
toekomst aankondigen waarin 
de verblinding van gegevensbe
standen en de grauwheid van 
tekstverwerkers wordt overste
gen! 

Guide Van In 

c»5'ft'/Ze homage aan de Kal
ligrafie van Jef Boudens te 
Brugge, vanaf vrijdag 17 sep
tember om 20 uur in de Biekorf
biblioteek in de Kuipersstraat. 

DE STAM VAN 
ANSHUR 
Soms kan een recensent het erg 
moeilijk hebben. Dat geldt ze
ker voor het boek van Sherryl 
Jordan De stam van Antthur, 
verschenen bij uitgeverij Facet. 
J e kunt er iets over vertellen, 
maar al vlug geef je te veel prijs 
en dat heeft geen enkele lezer 
graag. 

Het verhaal begint met de steeds 
weerkerende nachtmerrie van 
Rocco, die Ln een grot aangeval
len wordt door een wolf. Op een 
dag z£il hij ontwaken in de -we
reld van zijn angstdroom: het 
land Anshur. Hij komt er terecht 
in een primitieve maatschappij, 
waarin vriendschap en oprecht
heid nog worden gewaardeerd, 
waar met de seizoenen verbon
den riten hem meer aanspreken 
dan de gekunstelde ceremoniën 
van zijn eigen wereld. Met de 
oude vrouw Ayoshe groeit dan 
een band en Rocco vermoedt 
dat zij veel meer over hem weet 
dan ze wil toegeven. 

De ingebouwde spanningsboog 
of Rocco zal kunnen onstnap-
pen uit deze paralelle -wereld, 
en of hij dat -wel \venst, en 
het sterke proza van de de
buterende Nieu-wzeelandse au
teur Jordan (-weer sterk ver
taald door John Riedijk), levert 
weer eens een knap jeugdboek 
voor lezers vanaf 12 jaar op. 
Zelfs volwassenen, liefhebbers 
van de boeken van Auel (De 
stam van de Hollebeer), zullen 
van Jordans werk erg genieten. 

Momos 

'^De stam van Anshur. Sherryl 
Jordan. Uitg. Facet, 1993. Voor 
lezers vanaf 12 jaar. 
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MENGELWERK 

((fit-

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

F.I.S.T. 
Amerikaanse film van Norman Je\vison uit 1978 over de opkomst 
en de val van een vakbondsleider in de jaren dertig. Sylvester Stal
lone zit goed in zijn rol als noeste werker die het opneemt voor zijn 
werkmakkers en het verhaal is min of meer gebaseerd op het leven 
van Jimmy HofPa. (VTM, om 20u.30) 

OVERAL EN NERGENS 
Onder de titel Aloordaatuilag Washington \vordt een portret geschetst 
van Jim Brady, de voormalige veiligheidschef van het Witte Huis, 
die bij een aanslag op de president levensgevaarlijk werd gewond en 
sindsdien vanuit zijn rolstoel ijvert voor de strikte reglementering 
van het vuurwapenbezit. (Ned. 2, om 22u.l8) 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

BILLY LIAR! 
De akteurs overtreffen zichzelt in deze Britse karakterstudie van 
John Schlesinger uit 1963. Tom Courtenay is de ambitieuze maar 
luie jongeman die uit de dagelijkse sleur probeert te ontsnappen 
door te gaan dromen en fantaseren. Gebaseerd op de roman en het 
toneelstuk van Keith Waterhouse. (BBC 2, om 23u.40) 

NULPUNT 
In het reportagemagazine van Karl Symons komt Dirk Trioen aan 
het woord. Hij is een gewezen lid van de ,,bende van de miljardair" 
en neemt geen blad voor de mond... (VTM, om 22u.20) 
MAANDAG 13 SEPTEMBER 

THE THIEF WHO CAME TO DINNER 
Amerikaanse politiekomedie van Bud Yorkin uit 1973, naar een 
roman van Terence L. Smith. Ryan O'Neal is een computerspe
cialist die zijn kennis wil gebruiken voor een grote juwelenroof. 
Jacqueline Bisset is de schoonheid van dienst en Jill Clayburgh 
speelt één van haar eerste rollen. (TV 2, om 22u.) 
DINSDAG 14 SEPTEMBER 

ALLES GAAT VOORBIJ 
In deze dokumentaire serie worden grappige fragmenten uit 
BRT-programma's van de afgelopen 40 jaar getoond. Jan Van 
Rompaey levert er het — vaak even leuk — kommentaar bij. (TV 1, 
om 21u.35) 

TRACK 29 
Britse film van Nicolas Roeg uit 1987 naar een verhaal van Den
nis Potter. Christopher Lloyd is een eksentrieke dokter met een 
ware obsessie voor miniatuurtreintjes. Zijn jongere vrouw (Theresa 
Russell) voelt zich verwaarloosd en begint een verhouding met een 
jongeman die beweert haar zoon te zijn. (TV 2, om 22u.) 

Thereja RuMell en Gary Oldinan c<peLcn. gevaarlijke ,<pelletjeö 
in de Britde triller Track 29. D'uiddag 14 september op TV2, 
om 22u. 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

DIAMONDS ARE FOREVER 
Kleurrijke James Bond-film van Guy Hamilton uit 1971, met Sean 
Connery, Jill St.John en Charles Gray. Agent 007 neemt het op 
tegen een internationale bende diamantsmokkelaars en tegen zijn 
aartsvijand Blofeld die nog maar eens van plan is de wereld te ver
nietigen. Een ongeloofwaardig verhaal, maar met een imens budget 
goed in beeld gebracht. (VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 16 SEPTEJWBER 

GUNFIGHT AT COMMANCHE CREEK 
Audie Murphy wordt lid van een ingenieus opererende dieven
bende om achter de identiteit te komen van hun aanvoerder. Met 
gevaar voor eigen leven lukt hem dat ook in deze avontuurlijke en 
spannende western van Frank McDonald uit 1963. (BBC 2, om 
19u.) 

PANORAMA 
In Neem de handschoen op wordt een portret geschetst van de 1A-]a.-
rige Hassan Mokthar, een migrant van de derde generatie die via 
de bokssport vecht voor begrip, dialoog en integratie. (TV 1, om 
21u.30) 
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

RADIO DAYS 
Video Killed the Radio Stam, maar in deze heerlijke film van Woody 
Allen uit 1987 komen de gouden dagen van de (Amerikaanse) ra
dio-industrie opnieuw tot leven. Het verhaal wordt vaak opvallend 
onhandig aan elkaar gelijmd, maar dat is niet erg; de échte ster van 
de film is de radio zelf. Verder ook met Mia Farrow, Diane Keaton 
en Josh Mostel. (TV 2, om 22u.) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 2 
HORIZONTAAL 

3. Schilderskwast (11) 

10. 't Is een tegenvaller als hier 
een streep door gaat (8) 

12. Groente die een oproep doet 
om klappen uit te delen (3) 

13. lïen vriendje erbij? (9) 

14. Is van hout of (oud) metaal 
(7) 

16. Zo zou je een kieken kun
nen noemen (7) 

18. Zal nooit voltooid worden 
(9) 

20. Stravinsky bijvoorbeeld (4) 

21. Praat die je aan de einder 
hoort (11) 

22. Komt uit het binnenste van 
een bewoonde planeet (4) 

23. Die heeft pijn als gevolg van 
ernstige behoeften (11) 

28. Plezier op z'n Hollands (3) 

VERTIKAAL 

1. 'n Klap toedienen aan 'n 
blunder, is dat mogelijk? (1, 
6,5) 

2. lïen jurist slaagt erm de 
overtreffende trap nog 
voorbij te streven (7) 

4. Krachtige wdl (3) 

5. Toestand van regelmaat en 
rust (4) 

6. Grof weefsel ten dienste van 
fijn handwerk (8) 

7. Hij is vrolijk of wil er graag 
voor doorgaan (11) 

8. Dit lichaamsdeel is dikwijls 
een komplete mens ( I I ) 

9. Agrarische opslagplaats (4) 

11. Tijdverlies door traagheid 
en aarzelingen (9) 

15. Onrijp (5) 

17. Vervanging voor bladeren 
(7) 

19. Was hij echt een dwaas ? (3) 

24. Er is geen kruimel overge
bleven (2) 

25. Ietwat duizelig (2) 

26. Muzikale start (2) 

27. Geld zonder kop of staart 
(2) 

OPLOSSING OPGAVE 1 

Horizontaal: 3. stand; 5. jan-
hagel; 7. adelaar; 8. intussen; 9. 
voor en tegen; I I . strapatsen; 
13. pas; 15. bond; 16. achting; 
18. idee; 19. laten. 

Vertikaal: 1. zanger; 2. adelt; 
3. schaarste; 4. talentenjacht; 6. 
manier van doen; 10. oktrooi; 
12. smak; 13. puist; 14. sagen. 
17. hol. 
Martin van In loste hersen-
breker I juist op. Zijn gele 
briefkaart werd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. Hij 
krijgt daarom binnenkort een 
prijsje toegestuurd. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 2 ten laatste maan
dag 20 september op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Briefdchrijfdter van Vermeer 
terug", 
las Ahasverus 
Naar afzender? 

© 
Open uw ogen voor het Blok 
ze dichtmept! 

© 
Wordt het nu Reno, Renauvo 
ofVolvault? 

© 
Zetduivel: 
Vlaams Knokkers 

© 
Nieuw evangelie: 

„Voortaan zidt gij asielzoekers 
vangen!" 

© 
Zetduivel: 

Vlaams Blokshandschoen 

DEZE WEEK IN 

Wat de para's 
vertelden 

Radio 1 bevroeg para's na hun 
terugkeer uit Somalié. Hun relaas 

schokte de publieke opinie. 
Onderzoek naar misstappen is aan de 
gang. Maar wat vertelden de para's 
precies ? Het staat er woordelijk, 

deze week in Knack. 

Charismatische 
vernieuwing 

Vorige zaterdag sprak pater 

Emiliano Tardif, superster van de 

Charismatische Vernieuwing, tot 

duizenden gelovigen in Gent. 

Tardif doet de lammen lopen en de 

blinden zien. Een reportage over de 

Chansmatische Vernieuwing, 

deze week in Knack. 

Speciaal Mode 
Alles over de nieuwste mode-trends, 
maar ook portretten van moeders en ' 
dochters. En openhartige gesprekken 

met versierders (Soms moetje 
gewoon zeggen. "ik heb zin") Een 
mode-special van 400 bladzijden, 

deze week in Knack Weekend. 

En verder 
• De onrust in de Volksunie • 

Gesprek met CVP-senator 
Herman Suykerbuyk • Dokument: 

Jaak Vandemeulebroucke en de 
hormonen-mafia • In de couhssen 
van Boel • Joden en Palestijnen 

vinden mekaar • Portret van 
Yasser Arafat • Interview met 

Wolfgang Petersen, maker van de 
nieuwe Clint Eastwood-film • 

Bij de start van de basketkompetitie • 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK 

+WEEKEND KNACK 
+ TELE KNACK 

+ TALENT (de betere 
personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG 
TE KOOP 
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NELLY MAES 
Hartverwarmend was de uit
spraak van Nelly Maes (in De 
Zevende Dag op TV 1 van 
5 september j.1.): „Natuurlijk 
denk ik aan Vlaanderen, maar 
hoe kan ik alleen aan Vlaande
ren denken als Europa Ln brand 
staat en Afrika van de honger 
sterft?". 

Strijdvaardig was haar uit
spraak: ,,Ik blijf bij de VU tot 
het einde als het moet, maar 
wij vechten niet voor het einde 
maar voor een nieuwe vooruit
gang om nog meer te kunnen 
bereiken." 

Waardig was haar verklaring 
dat zij zich niet vernederd zou 
voelen mocht de kiezer zelf be
slissen de VU niet meer nodig 
te hebben. 

Mochen alle politici het hart, de 
fierheid, de strijdvaardigheid, 
de moed, de verdraagzaamheid 
en het verstand van Nelly Maes 
hebben, dan kon er vrede en 
verdraagzaamheid in gans de 
wereld zijn. 

Dat was waarvoor onze fronters 
hun leven hebben veU gehad. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

RESPEKT 
Sedert lang, bijna iedere jaar
lijkse vakantie, voelt een of an
dere, vroegere of huidige 
VU-vooraanstaande, zich ge
roepen de honderden kaderle
den en militanten in verwarring 
te brengen met spektakulaire 
stellingnamen. 

Zij bedienen zich daarbij van 
nieuwshongerige media in een 
periode van verdiende rust en 
ontspanning. Met vrije me
ningsuiting heeft dit mijns in
ziens weinig te maken. Ook niet 
met de zorg die vele honderden 
nog steeds voor deze partij heb
ben, die een stuk van hun leven 
is. 

E^n minimum aan respekt en 
discipline maakt ook deel uit 
van demokratie. Als professor 
Maton geen belangstelling meer 
heeft voor fleze partij, dat hij 
haar dan tenminste met rust 
laat! 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde-Denderxnonde 

AFWACHTEN 
Graag wil ik u mijn mening 
kenbaar maken in verband met 
het niet meer plaatsen van de 
TV-rubriek in uw vernieuwde 
uitgave, terwijl die m.i. idiote 
Hersenbreker wel is behouden. 

Ik zal me nu een bijkomend 
w^eekblad moeten aanschaffen. 
Als gepensioneerde en gelet op 
allerlei geldelijke uitgaven in 
verband met Vlaamse beweging 

Adverteren in 

WIJ 

en 

DE TOEKOMST 

rendeert 

0 2 / 2 1 9 . 4 9 . 3 0 

Probeer eens 

zal ongetwijfeld, hoezeer het me 
ook spijt, uw blad moeten sneu
velen... 

Ik wacht nog wel even af. 

G. Van Haelewyck, Temse 

KONINKRIJK 
VLAANDEREN 
De gebeurtenissen rond het 
overlijden van Boudewijn I zijn 
een ideale gelegenheid om over 
de bestuursvorm van een onaf
hankelijk Vlaanderen na te den
ken. Met veel aandacht en res
pekt las ik de opinie van J a n 
Caudron en Paul Van Grember-

gen. Toch verdient Vlaanderen 
volgens mi] een koning en wel 
omdat die Vlaanderen macht 
en respekt zal bijbrengen. Het 
Vlaamse Parlement moet na
tuurlijk bepalen wat des ko-
nings persoonlijke macht in
houdt. Ik zou voorstellen dat 
we hem/haar naast een proto-
kolaire funktie ook het ambt 
van Buitenlandse Handel toe
kennen. Hij/zij moet dan de 
Vlaamse Leeuw over de hele 
wereld doen wapperen en 
Vlaanderens imago hoog hou
den. 

Een onafhankelijk koninkrijk 
Vlaanderen zal er vlugger ko
men dan een onafhankehjke re

publiek; want misschien krij
gen we wel steun van ons Bel
gisch koningshuis, al was bet 
maar omdat sommige leden er
van hierin een kans zien hun 
kinderen aan de ideale konink
lijke man of vrouw te koppelen. 

Maar waf heb ik tegen een re
publiek ? Een republiek Vlaan
deren zal nooit kunnen samen
smelten rnet het koningsgezinde 
Nederland. Een verenigd ko
ninkrijk Vlaanderen-Nederland 
daarentegen acht ik wel reali-
seerbciar in de zeer verre toe
komst. Of is de Groot-Neder
landse gedachte dood en begra
ven ? 

Alles Voor Vlcianderen, Vlaan
deren Voor de Koning(in). 

Hugo Van Ransbeeck, 
Dendermonde 

De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheurmand in. 
De andere publiceert zij, 
naargelafll^ er plaats is. E)e 
redaktie behoudt zich het 
recht voor brieven in te kor
ten en persklaar te maken. 
Brieven worden onderte
kend met naam en plaats van 
herkomst, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebrui
ken. 

DIERENDAG 
19 september '93 

•k\ 

Op zondag 19 september 
nemen de dieren een cen
trale plaats in tijdens de 
Bokrijkse Kijk- en Koopdag. 
Naast Siamese poezen of 
dwergkonijntjes zie je er ook 

BOKRIJK 
KOM HET BELEVEN! 

zeldzame rassen van scha
pen, paarden, pluimvee en 
vee. Ken je bijvoorbeeld 
Lakenvelders of Hampshire 
schapen ? Je kan hen en 
zoveel andere zeldzame ras
sen komen bewonderen in 
het prachtig decor van de 
oude boerderijen in het 
Openluchtmuseum. De 
Bokrijkse Kijk- en Koopdag 
van dieren : een niet te mis
sen evenement!! 

Domein Bokrijk bereik je via 
de autosnelweg E314 Bmssel-
Aken afslag Park Midden 
Limburg. 

EVENEMENTENKALENDER 
BOKRIjK '93 

DIERENDAG 
19 SEPT. 

TENTOONSTELLING 
UMBURGSE KUNSTENAARS 

mÊÊim WEEK VAN HET BOS '93 
Geleide natuurwandeling op het Domein 

^HETBELANCYAMUNBURE; 

'Cbkc 
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VLAAMS KARAKTER MEER EN MEER OP ACHTERGROND 

GORDEL BREEKT OPNIEUW REKORD 
Een beetje tegen de verwachtingen in daagde er verle
den zondag opnieuw een rekordaantaL deeLnemerj op voor 
de dertiende uitgave van de GordeL De Blodo-kLoöéieker 
krijgt echter meer en meer de allure van een sportieve en 
familiale happe^hg. De Gordel-centra zijn omgetoverd 
tot grote Vlaanue kermidöen. Het strijdbaar Vlaanue 
karakter van de luö rond Bruóéel komt nog meer op 
de achtergrond. De Gordel bekeken vanuit twee centra: 
St.-Genoiu^-Rode en Dilbeek en ook even vanuit de lucht. 

D onkere wolken, afgewis
seld met een heerlijk zon
netje. De weergoden zijn 
nog steeds overtuigde 

Vlamingen, want ook dit jaar 
hebben de honderdduizend 
gordelaars zonder een drup
pel regen rond Brussel gefietst 
of gewandeld. Liefst 112.655 
sportievelingen schreven in. 
Dat is nog 7.000 meer dan vo
rig jaar, toen voor het eerst de 
kaap van de 100.000 overschre
den werd. Het nieuwe rekord 
was vooral te danken aan de 
late beslissers. Zaterdag waren 
er nog maar een 80.000 deelne
mers ingeschreven. 

EEN FRANJE FRANS 
Het is wel een beetje opkij
ken wanneer je als Gordelaar 
plots Frans hoort praten door 
de deelnemers die voor je uit
lopen. De deelname van Frans-
taUgen (volgens de organisato
ren waren ze met zo'n 2.000) 
was voor enkele jaren nog zo 
goed als ondenkbaar. Toen be
perkten ze hun deelname nog 
tot het strooien van spijkers om 
de Vlaamse fiets-invasie af te 
remmen. De Gordel bleek ech
ter opgewassen tegen deze lage 
streek van Franstalige inwoners 
uit de Vlaamse rand. Jaa r na 
jaar steeg het deelnemersaantal. 
Ook tijdens de dertiende editie 
werden nog spijkers gestrooid, 
maar daar lijkt geen kat meer 
•wakker van te liggen. De Gor
del werd zonder noemenswaar
dige incidenten met Franstali-
gen aan elkaar geregen. 

Slechts in Dilbeek deed zich 
een incidentje voor. Het ging 
echter, en dat is wellicht te
kenend voor het afnemend be
lang- van de Gordel voor de 
Vlaamse strijd, om een kon-
fliktje tussen Vlamingen onder
ling. Enkele leukerds hadden 
er niet beter op gevonden om 
het spandoek Dilbeek, waar Vla
mingen thuu) zijn, te vervolledi
gen met En waar iedeceen welkom 
u). Omdat de welbekende slo
gan uit de Vlaamse rand een 
eng nationalLftutche bijklank zou 
hebben. 

Het rekord aantal deelnemers 
zorgde er voor dat het stevig 
koppen lopen was in de Gor
delcentra Sint-Genesius-Rode, 
Zaventem, Dilbeek en Over-
ijse. Die centra hadden de al
lure van een Vlaamse kermis. 
Stands van Amnesty Internati
onal tot De Randgevallen wed
ijverden er om de publieks-
gunst. E^n geur van hambur
gers, frieten en hot-dogs hing 
alom. De kriek en andere bie
ren stroomden rijkelijk. Be
kende stemmen van Radio 2 
schalden door de luidsprekers. 
Populaire en minder populaire 
Vlaamse vedetten lieten hun 
zang- en podiumkunstjes zien 
voor een publiek dat -wisselend 
reageerde. Politici van alle ge
zindten hadden hun fiets van 
stal gehaald of liepen driftig 
handjes te schudden. Sponsors 
deelden gratis pakketjes boter 
of melk uit. De straten raakten 
bezaaid met pamfletten, folder
tjes en plastieken bekers, en dit 

De fUtdparkoerd waren dit jaar verzadigd. 

ondanks de propere gordel-ak-
tie van de Vlaamse afvalstof
fenmaatschappij Ovam. 

Op de fiets- en wandelparkoers 
was het ook al behoorlijk druk. 
De ^vandelroutes waren nog 
goed te doen, al is een eenzame 
wandeling in het Pajottenland 
of Zoniënwoud natuurlijk ook 
niet te versmaden. Volgens de 
ordediensten waren de fiets
routes echter verzadigd. Onaf
gebroken slierten fietsers slin
gerden zich door het heuve-
lende landschap rond Brussel. 
Het maakt een onmisbaar on
derdeel uit van de aantrek
kingskracht van de Gordel. En 
al is de politieke boodschap 
voor het merendeel van de Gor
delaars verdwenen, hun evi
dente en massale aanwezigheid 
in een stukje bedreigd Vlaan
deren is op zich een reusachtig 
politiek signaal. 

DE GORDEL IN STRIP 
Verleden week, enkele dagen 
voor het startschot voor de 
Gordel klonk, ^verd een tweede 
stripverhaal over de rand en 
de Gordel voorgesteld. De ze<i 
en de gordel vormt na De zed en 
de zilveren lepel een geslaagde 
poging van Geert De Sutter om 
de randproblematiek voor een 
breed publiek toegankelijk te 
maken. Het initiatief van De 
Randgevallen en het Komitee van 
de Randgemeenten \vordt o.m. ge
steund door vier Vlaamse mi
nisters, waaronder VU-minis-
ter Sauwerui. De Randgevallen 
vormen het Jeugdkomitee van 
de Randgemeenten. Deze jon
geren willen zich in de Rand 
laten opmerken door enkele 
guitige streken. Ze streven het
zelfde doel na als het Komitee: 
het bewaren van het oorspron
kelijk Vlaams karakter in de 
randgemeenten en daarbuiten, 
en uiteindelijk de afschaffing 
van de t^lalfaciliteiten. 
Minister Sauwens liet zien dat 
de rand hem zeer na aan het 
hart ligt, want hij sponsorde 
het nieuw^e stripverhaal, net 
als z'n voorganger, voor liefst 
200.000 frank. Sauwens stelde 

Auteur Geert De Sutter digneert 
"De zed en de Gordel". 

op de persvoorstelling tevre
den vast dat de Gordel dit 
jaar met een nieuw^ toekomst-
perspektief vertrekt: met in
gang van 1 januari 1995 wordt 
de provincie Brabant gesplitst. 
Een eigen provincie Vlaam^-Bra-
bant zal een bedtuurdlaag vormen 
die in haar beleid meer oog kan 
hebben voor de dpecifieke dituatie 

van de randgemeenten en die deze 
aandacht tegelijkertijd zal kunnen 
kaderen in een globale ontwik-
kelingddtrategie voor Vlaamd-Bra-
bant, aldus de minister. 

Onderdeel van die strategie 
vormt het Vlabinvest-investe-
ringsfonds dat de Vlaamse re
gering oprichtte. Vlabin vest 
moet een aanzet vormen om de 
problematiek van het grondbe
leid en de sociale huisvesting 
in de rand op te lossen. In 
een eerste faze wil de Vlaamse 
regering in samenwerking met 
de huisvestingsmaatschappijen 
en interkommunales huurap-
partementen ter beschikking 
stellen van Vlaamse inwoners 
in die Vlaamsbrabantse ge
meenten waar de woonproble
matiek zich het scherpst stelt. 
Om de eerste faze te realizeren 
werd 1 miljard frank ter be
schikking van Vlabinvest ge
steld. 

In het stripverhaal De zes en 
de Gordel vallen -we midden in 
de voorbereiding van de Gor
del. Johan van de Rand en zijn 
makkers repeteren voor hun 
optreden op de Bloso-klassie-

„NIKS POLITIEK" 
Het groepje Nederlanders dat 
in Dilbeek de riempjes aan-
gespte w^eet van geen politieke 
bedoelingen, het komt fietsen. 
,,'t Zijn OUanders!, fluistert 
een Vlaamse mevrouw tegen 
haar man. Ze komen uit 
Noord-Brabant en dragen 
kleurige shirts, zoals het wie
lertoeristen past. Bovendien 
hebben zij grote ervaring, geen 
berg in Frankrijk of zij heb
ben hem beklommen, zij vertel
len het met terechte trots. Niks 
politiek, daar hebben wij geen 
weet van. Ze willen de 100 km. 
rijden, deze Vlaamse klassie
ker op hun palmares schrijven 
en de Gordel-medaille voor het 
trofeeën-kasje meenemen. Op 
bevel van, wat zijn ,,hun foor-
man" noemen, trekken ze zich 
op dreef en verd^vijnen'tussen 
de duizenden andere fietsers. 

ker. De zes leggen intussen de 
laatste hand aan het brou^ven 
van een biezondere soort Lam
biek, die ze in primeur \villen 
verkopen op de Gordel. Wie 
ervan drinkt, lijkt -wel verliefd 
te worden. Maar dan verstoren 
onrust\vekkende berichten de 
voorbereiding van de Gordel. 
Een intelligente komeet wijkt 
van haar baan en dreigt te 
pletter te storten op aarde. En 
wie is die geheimzinnigaard die 
rond de Lambiek sluipt? Hoe 
dit spannend avontuur van de 
zes en Johan van de Rand af
loopt, leest U natuurlijk liefst 
zelf! 

(Pdj) 

c»De zeti en de Gordel van Geert 
De Sutter u) volledig in vierkleu
rendruk, telt 45 bladzijden en 
kodt 150 frank. Het kan aan
gevraagd worden door dit be
drag over te dchrijven op rek.nr. 
429-1068889-58 De Ze^-dtrip-
verhaal, Kerkstraat 79, 1620 
Drogenbod, met duidelijke ver
melding van je naam en volledig 
adrcd. 

< ^ 

Dilbeek, zondagmorgen rond 
lOu. Het is reeds behoorlijk 
druk, al hebben wij de indruk 
dat de Goldel wat trager dan 
anders op gang komt. De acht 
zitjes van de helikopter op de 
Bloso-weide raken maar drup
pelsgewijs volzet. Een vluchtje 
is ook niet goedkoop, 750fr. 
voor een paar minuten •wente
len. Toch is het een prachtig 
zicht, op Brabant, op de lang
gerekte slierten wandelaars die 
landerijen afzomen, op fietsers 
die met blinkende spaken een 
lijn uitzetten. Soms krijg je de 
indruk dat de mensen-slangen 
tegen mekaar op -wandelen, 
maar het zijn groepen die an
dere parkoers volgen. Tandems 
springen het meest in het oog, 
ZIJ vorderen het snelst. Toch 
zijn ze zeldzaam. 
Het landschap is adembene
mend mooi, het valt op hoe 
Brussel ingesloten ligt door 
landerijen, nau^wer dan je je 
van op de grond kunt inden
ken. Vanuit de lucht lees je 
ook de sociale kaart van Brus-
sel-Halle-Vilvoorde: de room-
taartvilla's met riante achteruit 
en het haast onmetelijke groen 
tussen Zenne en Zoniën, in 
noordelijke richting het grijze 
Vilvoorde en de kanaalzone, in 
het zuid-oosten de corridor die 
Henegouwen met de agglome
ratie verbindt en waar slag ge
leverd wordt tussen ambachte
lijke zones en strepen groen. 
En dan dat grote, vrij gave 
zuid-westen waarin kleine ag
glomeraties uit hun voegen bar
sten en grote stukken land-
bou^wgrond aanvreten. 
Wat is ons land toch met \vegen 
doorsneden, de autostrada's, de 
klaverbladen, de tunnels, de 
•wirwar van wegen en wegel
tjes. En de luchthaven van Za
ventem, die veelvraat. . 
Vanuit de lucht krijgt gordelen 
— als het betekent een lijn rond 
Brussel trekken, de moloch in
perken — pas echt een beteke
nis. Een aanrader voor politici 
die nog zouden twijfelen ! 

BOODSCHAP 
In Dilbeek is het koppen lopen, 
weggeef-kramen zijn meer dan 
ooit in trek, een zuivelprodu-
cent schenkt rijkelijk melk in 
brik. De edelmoedige gimnas-
tiekleerlingen van de Parnas 
smeren onophoudelijk geurige 
massage-olie, maar deze van 
friet, hot-dogs en andere vet-
tigheden doen hun best om te 
bekoren. In het perscentrum, 
achter het enorme podium, zit 
P.P. Michiels een broodje te 
verorberen. Soulsister staat op 
het programma en zo'n groep is 
nog altijd goed voor een hoop 
fans... 
Dilbeek is één grote, uit de kle
ren gegroeide, Vlaamse kermis 
met veel soorten smakelijk bier 
en voor wie de vetstaafjes niet 
lust een...gordelschotel. J a , 
Breugel is in Dilbeek nooit ver 
^veg! 
De tienduizenden die zondag
avond het feest achter zich lie
ten — de kuiten moe, de benen 
stram — beseften wellicht niet 
een daad te hebben gesteld, 
want zeker is dat in bepaalde 
politieke hoek uitgekeken werd 
of ,,die Vlamingen" dit keer 
nog met zovelen zouden zijn. 
En dat ^varen ze, wellicht is dit 
de sterkste boodschap van de 
Gordel. 

(pdj, mvl) 

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993 

file:///vordt
file:///villen
file:///vegen

