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Als 't om geld gaat, speelt formules die passen binnen uw grammeert. Voor wie het nog 
iedereen liever op zeker. En dat is behoeften en uw plannen voor hogerop zoekt, zijn er de vertrouw-
logisch. Het leven zelf heeft al de toekomst. Enkele voorbeelden? de spaarbons van de ASLK. Met 
verrassingen genoeg in petto. Voor Om te begmnen is er de bekende voorop de nieuwe Budgetbon. Of 
uw geld wilt u zekerheid. Maar dan ASLK-Spaarrekening, een klassieker neem de zeer renderende mone-
wel zekerheid die opbrengt. én een boegbeeld in haar soort. En taire Sicavs... 

En dan bent u aan het juiste adres dan zijn er die vele nieuwe formules. Keuze te over? Wij helpen u 
bij de ASLK. Want de ASLK heeft Zoals de ES-Short Rekening die graag. Met vóór alles een grondig 
de meest uitgebreide reeks spaar-en een korte termijn combineert met advies. Want 't is zaak dat u het 
beleggingsformules in huis. Die u én een hoog rendement. Of de ES- hoogste rendement haalt van uw 
zekerheid én rendement bieden. Term Rekening die u tot op de geld. In alle zekerheid. 

Bi] de ASLK kiest u precies die frank en de datum precies pro-
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WAPENHANDEL: 
MAAK ER EEN EINDE AAN! 

B
EGIN volgende week komen in Panjs de vijf grootste 
wapenuitvoerende landen van de wereld samen De 
VSA, de USSR, China, Frankrijk en Groot-Bnttannie 
willen er praten over een mogelijke wapenbeperking in 
de wereld 

Men mag natuurlijk met veel verwachten van zo'n 
internationale konferenties, de grootmachten hebben 
maar matig last van morele bezwaren en bovendien is 
hun gezag zo intens met de wapentrusts verstrengeld 
dat ze met handen en voeten aan mekaar gebonden 
zijn 

Zijn de wapenbeperkende voorstellen die Bush en Mitterand 
onlangs hebben geformuleerd dan allemaal oogverblinding, of 
menen zij het' Het is nuttig aan te stippen dat de vijf die in Parijs 
samenkomen ook de vijf bestendige leden van de VN-Veiligheids-
raad zijn en dat in de schoot van de Verenigde Naties de roep 
sterk IS om nu eindelijk iets te doen aan de schande van de 
wapenhandel Elke druk op de vijf is dus welgekomen 

Zo heeft de Europese Gemeenschap er zich toe verbonden om 
in de eerstkomende Algemene Vergadering van de VN, eind 
september, een register te eisen waarin alle wapenleveringen 
zouden genoteerd worden Een ferme stap, natuurlijk Nog met 
helemaal naar onze zin, maar een stap in 
de goede richting De vraag naar zo'n 
register is met nieuw Reeds eerder vroeg 
de VN een dergelijk logboek, maar de 
opening en/an stuitte steeds op het op 
veto van de vijf groten 

De vraag aan de EG is er gekomen o m 
op aandringen van onze federale regenng 
tijdens de jongste Europese Top in Luk-
semburg Waarmee wij willen zeggen dat 
een klem land wezenlijke bijdragen kan 
leveren voor een betere wereld Wij wik
ken onze woorden kan leveren 

De recente binnenlandse polemiek 
rond de nieuwe Wapenhandelwet en de 
geplande wapenlevenngen bewijzen dat 
de problematiek de traditionele partijen in rep en roer kan zetten 
en brede lagen van de bevolking beroert Maar ook dat de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten met haar agitatie daaromtrent heeft 
aangetoond hoe een partij breekijzer kan en moet zijn 

Ons weekblad, als spreekbuis van de VU, heeft i vm de 
wapenhandel steeds haar rol vervuld Trouw aan de pacifistische 
dimensie van de Vlaamse beweging hebben zowel partij als 
weekblad steeds vooraan gestaan in het offensief tegen wapen
handel en voor wereldvrede Reeds meer dan twintig jaar ijvert de 
VU voor een strenge wet die de wapenhandel aan banden moet 
leggen en illegale trafieken moet verhinderen Dat gebeurde 
vanuit de oppositie, nu vanuit de regenngsverantwoordelijkheid 
En de praktijk heeft uitgewezen dat dit met zo gemakkelijk is, want 
ook nu weer blijkt dat de macht van de holdings zeer groot is 

De VU heeft ook nu weer als eerste de kat de bel aangebonden, 
met met vrijblijvende verklaringen maar naar aanleiding van 
konkrete feiten wapenleveringen aan landen in het Midden-
Oosten Dat haar verzet samenloopt met de behandeling van de 

Wapenhandelwet is alleen maar gelukkig te noemen, de strijd kan 
onmiddellijk aan de feiten worden getoetst Alle partijen dienden 
meteen ook kleur te bekennen en er werd wat rond de pot 
gedraaid • 

De SP hinkte na, de CVP kwam aangestrompeld, de PW -
sinds geruime tijd op elektoraal scherp - vroeg een hoogdnn-
gende behandeling, maar vergat dat haar ex-minister De Croo op 
Buitenlandse Handel nooit veel bezwaren tegen wapenhandel 
heeft gemaakt 

BIJ monde van Jaak Gabriels werden de zaken zeer scherp 
gesteld, de VU-voorzitter drukte sterk zijn stempel op het debat 
dat in de Kamer vooral door Nelly Maes werd gevoerd Rezultaat 
er werd een konsensus bereikt met de regenngspartijen Verder in 
ons weekblad leest u meer over de voorgeschiedenis en over de 
jongste evolutie van het akkoord 

Uit het debat valt ook te leren dat er inzake het wapenhandel-
dossier tussen Vlaanderen en Wallonië eens te meer een schei
dingslijn loopt De Waalse politici houden angstvallig vast aan hun 
wapemndustne die het met goed (meer) doet Dit is een sektor die 
zwaar betoelaagd wordt met overheidsgelden o m onder de vorm 
van legerbestellingen Zowel de benarde toestand van de staats
kas als het einde van de Koude Oorlog doen de binnenlandse 

wapenindustrie geen deugd, bovendien 
heeft de Golfoorlog aangetoond dat mo
dern wapentuig biezonder hoge techno
logie IS en deze kan FN met leveren 
Derde Wereldlanden zijn ook al geen te 
beste klanten meer, zij zitten meer dan 
ooit slecht bij kas om zich nog méér te 
bewapenen Een dnngende rekonversie 
van de sektor kan dus met meer uitge
steld worden, als het van ons afhangt 
enkel en alleen met produktie die op het 
welzijn van de mensheid is gencht en met 
langer op dood en vernieling 

De afwikkeling van de wapenhandel
zaak is door tal van vredesbewegingen op 
de voet gevolgd Het Verbond van Vlaam

se Oud-strijders pleit voor een eigen Vlaams ministerie van 
Buitenlandse Zaken ,,om een eigen Vlaams vredesbeleid en om 
de eigen Vlaamse vredesstem internationaal te laten horen " Pax 
Christi verheugt zich over de besprekingen binnen de partijen Er 
IS de voorbije dagen in dit land dus echt iets gebeurd i 

Wil dat nu zeggen dat wij over de hele lijn tevreden en gerust 
mogen zijn '> Neen' Wij kunnen slechts herhalen wat wij hier een 
paar weken geleden reeds schreven , De wereld die wij willen 
draagt geen wapens i" Om dit ideaal te bereiken moet er vooral 
op internationaal vlak een sluitende regeling komen Maar laten 
WIJ eerst in eigen land en in ons eigen Europa beginnen met alle 
wapens te beperken en uiteindelijk te bannen 

Eens zover zullen wij het recht hebben tot de groten van deze 
aarde te zeggen Wapenhandel maak er een definitief einde 
aani 

Maunts Van Liedekerke 
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Twee Antwerpse gemeente
raadsleden richtten een am
nestie-adres aan de natie. 

De wet op de wapeniian-
del zal dankzij de VU aan
zienlijk verstrengd wor
den. 
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T iM tanks een kunstmatig 

I ^J land in stand te houden. 
Willy Kuijpers bezocht het 

land al herhaaldelijk. 
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Schiltz waarschuwt voor 
dreigende besluitvorming 
inzake het stemrecht voor 
EG-onderdanen. 

Tsjecho-Slovakije is een 
waar ekologisch rampge
bied. 

De aktie "Open boek voor 
Suriname" werd afgeslo
ten. Resultaat: 15.000 ton 
boeken of 12 ton litera
tuur. 
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N.a.v. 11 juli sprak WIJ 
uitvoerig met Jef Maton. 

De VU lanceerde haar 
kampanje "Vlaanderen 
groeit". 

Luc Enrinck verzamelt 
bidprentjes van Oostfron-
ters en stelde er een boek 
over samen. 

Benjamin Van Itterbeek 
werd in Ronse de onver
wachte kampioen van 
België wielrennen. 

(omslagfoto R. Szommer/VU) 
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Een tankbestuurder van het Joegoslavische leger rent voor zijn leven tijdens 
een vuurgevecht met Sloveense militairen. De wapenstilstand bleel< achteraf 
niet zo goed nageleefd te worden. De Slovenen eisten dat het leger zijn wapens 
achterliet. Het federale leger, dat biijicbaar toch ernstige tegenstand ondervond 
en bovendien moest afreltenen met Sloveense desertie, greep daarop de 
touwtjes wat steviger in handen. Van de burgerlijke richtlijnen besloot stafchef 
Biagojje Adzic zich niets meer aan te trekken. Een korte maar totale oorlog 
moest even orde op zaken steiien in het opstandige Slovenië, zonder gehinderd 
te worden door vervelende burgers. Met de schrik om het hart wacht Europa op 
wat te gebeuren staat. Joegoslavië wordt al het Europese Libanon genoemd. 
Maar met bloedvergieten kan men een voik nochtans niet aan banden leggen. 

(foto reuter) 

EREKODE 
VU-senator Jef Valkeniers, lijsttrekker voor 

de komende verkiezingen n liet arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde, pleit in een 
interview met Het Laatste Nieuws (2 juli) voor 
de invoering van een soort van erekode 
onder de eigenaars van woningen en bouw
gronden in Vlaams-Brabant. De Vlamingen in 
Vlaams-Brabant moeten nu eens de moed 
hebben om hun eigendommen alleen te 
verkopen aan Nederlandstaligen, aldus de 
senator. Hij is alvast zinnens om het goede 
voorbeeld te geven. Wanneer Valkeniers 
straks enkele eigendommen te koop stelt, wil 
hij er een bordje bij zetten waar op staat: 
Alleen voor Vlamingen uit deze streek te 
koop! 

In de senaat ligt zijn wetsvoorstel voor het 
Invoeren van een randfederatie Dilbeek-Hal-
le-Vilvoorde intussen te wachten op bespre
king. Dit voorstel heeft de bedoeling opnieuw 
een demokratische kontrole in te voeren op 
de grondregie en lobbygroepen de pas af te 
snijden. 

SP EN VLAAMS BLOK 
Volgens een studie van Koen Torfs zijn SP 

en Vlaams Blok de populaire partijen in 
gemeenten met dezelfde sociaal-ekonomi-
sche kenmerken. Dat zijn bvb. het lage ge
middeld inkomen van de bewoners, het rela
tief hoge aantal bestaansminimumtrekkers, 
het percentage van de bevolking tussen 10 
en 29 jaar, de dichtheid, werkgelegenheid en 
procentueel aandeel van universitairen en 
Noordafrikanen. Een en ander staat te lezen 
in het jongste nummer van het politologisch 
tijdschrift Res Publica. 

Torfs wijst erop dat verstedelijking, lage 
scholingsgraad, bestaansonzekerheid, de 
aanwezigheid van Noordafrikanen en indus
triële koncentraties samengaan met hogere 
stemmenpercentages van de SP. Diezelfde 
faktoren werken volgens de onderzoeker in 
het voordeel van het Vlaams Blok. In ge
meenten met die kenmerken, vroeger SP-
bastions, skoort het Vlaams Blok zeer hoog 
van zodra het er opkomt. 

Of anders gezegd: Vlaams Blok en SP 
mogen misschien wel verschillende program
ma's hebben, hun kiezersbazis is dezelfde. 

In de studie van Torfs waren de schattings
resultaten voor de VU niet signifikant. Hij 
maakt er dan ook geen melding van. 

LINKEBEEK 
Eens te meer raakten de gemoederen 

danig verhit tijdens de gemeenteraad in Lin
kebeek. De burgemeester zat de "raad voor, 
maar het schepenkollege woonde de zitting 
met bij, omdat Franstaligen op de gemeente
raad hun eigen taal niet mogen spreken. 

Raadslid Raes ging zelfs nog verder in de 
provokatie. Hij bracht ter gelegenheid van het 
laatste agendapunt in het Frans hulde aan de 
gewezen ploegbaas van de gemeente-arbei
ders die met pensioen gaat. De gehuldigde 
Vlaming, die trouwens afwezig bleef, en de 
aanwezige Vlamingen, onder wie een zestig
tal TAK-militanten en toekomstig VU-senator 
Willy Michiels, konden er niet mee lachen. 

Rezultaat: 28 personen werden opge
bracht, waaronder 27 Vlamingen. 

SAMSON 
De simpatieke BRTN-hond Samson klopt 

in populariteit de tienergroep Clouseau. Ten
minste, wanneer men de populariteit kan 
aflezen uit de platenverkoop. Zopas werd 
bekendgemaakt dat van de eerste Samson-
elpee (pas sedert deze week bij de platen-
boer verkrijgbaar) 30.000 eksemplaren ver
kocht werden, nog voor de plaat geperst was. 

Maar ook de Samson-industrie maakt het 
goed. Er gingen al meer dan 200.000 Sam-
son-taarten over de toonbank, en meer dan 1 
miljoen Samson-broden. Samson staat nu al 
op beddelakens en op schoenen, op posters 

en allerlei draagbare spullen. Er zijn liefst 80 
artikelen met het bekende langharige hondje 
verkrijgbaar. 

ROLSCHAATSBAAN 
Een stuk ongebruikte snelweg Brussel-

Mechelen-Antwerpen (E 19) en een gedeelte 
van de Ring rond Brussel van wel 20 hektare 
groot werd ter beschikking gesteld van de 
gemeente Machelen en Bloso. Het betreft 
een van de nutteloze Belgische openbare 
werken die in het verleden werden uitge
voerd. 

Minister van Openbare Werken Sauwens 
besloot het overbodige beton een nuttige 
bestemming te geven. Bloso wil in het gebied 
een sportcentrum optrekken. Op het snelwe-
genbeton zal straks gerolschaatst worden. 
Bloso heeft ook nog heel wat andere plan
nen : onder de brug zal een klimmuur geïn
stalleerd worden voor leerling-alpinisten. Er 
komt ook nog een wielerbaan en een go-cart-
, een mountain-bike- en een skateboarding-
piste. Er is verder sprake van omnisportvel-
den, een sporthal, fitnesszalen en squashba-
nen. Waar zo'n stuk autosnelweg toch alle
maal goed voor is! 
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Het natte en hete weer zorgde met enkele onweders van formaat voor heel wat 
ongemak in het Vlaamse land. Wateroverlast, hagel zo groot als duiveëieren, 
omgewaaide bomen en weggerukte daken, we konden erover meespreken. 
Vooral ten oosten van Brussel hield het onweer serieus huis. Burgemeester 
Vermeiren (PW) van Zaventem vroeg zelfs om delen van zijn gemeente uit te 
roepen tot rampgebied. 
In Wervik moest deze treurwilg eraan geloven. Hij stond nochtans op de 
wachtlijst van de boomchirurg. Maar chirurgie zal hier niet meer baten... 

(foto VUM) 

VERBOND NOLS-BLOK 
In de kamerkommissie voor Justitie werd 

deze week een op het eerste gezicht vrij bizar 
verbond gesmeed: tussen het Vlaams Blok 
en PRL-volksvertegenwoordiger Nols. Die 

I Vlaamshatende burgemeester van Schaar-
I beek bevindt zich wat betreft zijn standpunt 
j inzake de politieke vluchtelingen op dezelfde 
I onverdraagzame lijn als het Vlaams Blok. 

l Bij de bespreking van de begroting voor 
Justitie stelde Nols nl. voor om het bedrag 
voor de repatriëring van illegale vluchtelingen 
op te trekken van 40 miljoen naar liefst 15 
miljard frank. Om het kompleet waanzinnige 
van Nols' voorstel te beseffen, moet men 
weten dat het totale budget voor Justitie 
slechts 25 miljard bedraagt. 

Elk weldenkend mens, en in de kamerkom
missie van Justitie vormen zij gelukkig de 
overgrote meerderheid, beschouwrt het 
amendement van Nols dan ook als kompleet 
belachelijk, en zeer demagogisch. Zelfs zijn 
partijgenoot Jean Gol, die toch niet bekend 
staat als een toonbeeld van tolerantie ten 
aanzien van politieke vluchtelingen, onthield 
zich bi) de stemming. Alleen het Vlaams Blok 
steunde Nols... 

AUTOKOSTEN 
De Bond Beter Leefmilieu berekende de 

„verborgen kosten" van het autorijden. Dat 
zijn die kosten waan/oor de gemeenschap 
moet opdraaien. De grootste verborgen kost 
is de toegenomen verkeersonveiligheid inge
volge de gestegen verkeersdrukte. Meer ver
keer betekent ook meer druk op het leefmi
lieu, meer beslag op de open ruimten, en de 
ekonomische kost (tijdverlies en energiever-
spillling) van het filerijden. 

Alles samengeteld komt de BBL aan 176 
tot 209 miljard frank verborgen kosten per 
jaar. Een automobilist die van Antwerpen 
naar Gent rijdt en terug maakt volgens de 
BBL 200 frank verborgen kosten, of meer dan 
2 frank per kilometer. 

De BBL pleit voor de versnelde invoering 
van de katalisator en de loodvrije benzine, 
voor snelheidsbeperkingen, voor het afrem
men van de mobiliteit en de bevordering van 
het openbaar vervoer. 

ZAIRE 
Zaire is er barslecht aan toe. Het land 

kwam deze week zelfs op de lijst van de 48 
minst ontwikkelde landen. Sommigen menen 
dat het vertrek van de Belgen uit de voormali
ge kolonie in belangrijke mate verantwoorde
lijk IS voor het sukkelstraatje waar Zaïre in 
belandde. Dat is nochtans niet waar. 

Tijdens een redevoering voor de Cercle 
des Clierclieurs Zaïrois in Louvain-la-Neuve 

verklaarde ministervan Ontwikkelingssamen
werking André Geens dat het een illuzie is te 
denken dat de Belgische of de internationale 
ontwikkelingssamenwerking de katastrofale 
sociaal-ekonomische toestand in Zaïre zou 
kunnen rechttrekken. 

Geens wees erop dat het land momenteel 
met een inflatie van 1.300% af te rekenen 
heeft. In de eerste plaats moet een efficiënt 
gebruik van de overvloedige Zaïrese grond
stoffen tot de ontwikkeling van het land 
bijdragen. Maar die politieke wil om de juiste 
maatregelen te nemen is er, aldus Geens, op 
dit ogenblik met. 

Het zijn de Zaïrese bewindsvoerders zelf 
die maatregelen moeten nemen, verklaarde 
Geens. Als die leiden tot een echt ontwikke
lingsbeleid, dan zal de Belgische ontwikke
lingssamenwerking zeker bijspringen en 
steunen, zei de minister. 

REKENHOF LOOFT 
Voorzitter Van de Velde van het Rekenhof 

gaf de regering goede punten voor de uitvoe

ring van de begroting '90. Hij deed dat ter 
gelegenheid van de voorstelling van de voor
afbeelding van de ujitslagen van de uitvoe
ring van het budget '90. Dit is een gevolg van 
de begrotingshen/orming die vice-premier en 
minister van Begroting Hugo Schiltz in 1989 
doorvoerde. Die hen/orming geeft het Reken
hof meer kontrolemogelijkheden en laat het 
parlement toe de begroting van dichter te 
volgen. 

Niet enkel de goedkeuring van de begro
ting verloopt door Schiltz' hervorming sneller, 
ook de eindrekeningen, het sluitstuk van de 
parlementaire kontrole, zullen nu tijdig be
handeld kunnen worden. De laatste rekenin-
genwer die werd goedgekeurd, heeft immers 
betrekking op het jaar 1985. Daardoor was er 
van parlementaire kontrole natuurlijk weinig 
sprake. De verantwoordelijke minister was 
dikwijls al niet meer in funktie. De goedkeu
ring van de rekeningenwet was dan ook niet 
meer dan een formaliteit. 

De voorzitter van het Rekenhof feliciteerde 
de regering voor haar gevolgde begrotings-
politiek. Van de Velde benadrukte dat de 
uitslag heel dicht bij de ramingen ligt. 
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KORTWEG 

• Deze week werd het War' 
schaupakt, het militaire bond
genootschap van de voormalige 
Oostbloitstaten, officieel opgehe
ven. Dat gebeurde uitgereitend In 
Praag, waar Pakt-tegers 23 jaar 
geleden de Praagse Lente neer
sloegen. Vorige vrijdag werd ook 
al een punt gezet achter de Co
mecon, de organisatie voor eko-
nomische samenwerking van de 
Oostblokstaten. 

• Het aantal Minst Ontwikkel
de Landen (mois) is gestegen 
van 42 tot 48. Bi] de nieuwkomers 
bevindt zich nu ook Zaïre. Van 
deze 48 landen zijn er 32 in Afrika 
gelegen. De mois zl{n landen met 
o.m. een zeer hoge graad van 
analfabetisme, een laag inkomen 
en een lage produktle. 

• De „demokratie" In Algerije 
maakt barre tijden mee. De kop
stukken van de fundamentalisti
sche FIS riepen op tot de heilige 
oorlog tegen het regime. De par
tijleiding werd opgesloten, sa
men met duizenden militanten, 
en het parti|hoofdi(wartier werd 
omsingeld door tanks en bezet. 
In Algiers grijpen zware rellen 
plaats en wordt er duchtig over 
en weer geschoten tussen feger 
en islamitische fundamentalis
ten. 

• De CVP gaat inzake haar Euro
pees programma steeds opval
lender te rade bij de VU. Senator 
Suykerbuyk en kamerlid Keste-
HJihSlerens dienden bij de Vlaam
se Raad een voorstel van rezolu-
tie In betreffende het nieuwe EG-
verdrag dat in de maak is. Ze 
roepen op om dat nieuwe verdrag 
te verwerpen indien de regio's 
er onvoldoende in aan bod ko
men, en er te weinig waarisorgen 
zijn voor het iiehoud van de kultu-
rele en regionale verscheiden
heid binnen Europa. 

• Het aanhoudende natte weer 
zorgt nu ook voor problemen bij 
de aardappeienkweek. Volgens 
sommigen is de situatie zo ramp
zalig dat de M e t wel eens in 
gevaar zou kunnen komen. Pa
niek in België! 

• Een Britse privé-groep heeft 
een bod gedaan om in een eerste 
faze voor minstens 55% en In een 
tweede faze voor minstens 75% 
te participeren in het ERC-pro* 
Jekt. Velen hadden niet verwacht 
dat de privé-sektor alsnog voor 
meer dan 50% interesse zou to
nen voor het projekt. 

EEN AMNESTIE-ADRES 
AAN DE NATIE 

Gerard Bergers en Bruno Peeters, res-
pektievelijl< VU- en CVP-fraktievoorzitters 
in de Antwerpse gemeenteraad hebben het 
initiatief genomen van een „Adres aan de 
Natie" over amnestie. 

Aan de VU-vertegenwoordiger enkele 
vragen over het waarom van deze aktie. 

• Vanwaar het initiatief tot dit „adres" ? 

„Samen met mijn CVP-kollega Bruno Pee
ters vond ik het hoog nodig om nog maar 
eens de krachten te bundelen voor amnestie. 
Wij hebben dan andere partijen in de raad 
aangesproken, alhoewel ons voorstel van 
tekst door alle aangesprokenen als aan
vaardbaar beschouwd werd geraakte de 
tekst maar niet formeel goedgekeurd. Ieder
een had zowat zijn kleine bezwaren en om 
niet in de eindeloze diskussie te verzeilen 
hebben wij onze tekst dan maar gelanceerd." 

• Waarom precies nu met zo'n aktie buiten 
komen ? 

„Wij vinden de verjaardagsfeesten van het 
staatshoofd een uitzonderlijke gelegenheid 
om nog maar eens een poging te wagen. 
Zo'n jubilea doen zich niet elk jaar voor, wij 
vonden dat wij een dergelijke kans niet moch
ten laten liggen. Bovendien willen wij aanto
nen dat wanneer de vorst amnestie kan 
verlenen aan veroordeelden van gemeen 
recht, hij dat ook moet kunnen voor oorlogs-
feiten die een halve eeuw oud zijn en onder
hand tot de geschiedenis behoren. Dit terwijl 
in de eerste de beste halfrijpe bananenrepu
bliek en in de regel ten laatste na vijfjaar voor 
politieke feiten amnestie gegeven wordt" 

• Wie hoopt U te bereiken ? 

,, Natuurlijk de kollega 's uit de andere partij
en, maar ook vooraanstaanden uit het brede 
maatschappelijke en kulturele leven en - dat 
hopen wij vurig - heel veel mensen die de 
tekst zullen ondertekenen." 

• Een voor de hand liggende vraag: dit is 
de zoveelste amnestieaktie. Heeft het alle
maal nog wel zin? 

„Dat er vroeger tal van akties geweest zijn 
IS voor ons geen argument om met de 
handen in de schoot te blijven zitten, je mag 
niets onverlet laten om voor amnestie te 
blijven ijveren. Daar zijn Bruno Peeters en ik 
het roerend over eens. Of het wat zal uithalen 
is eigenlijk bijkomstig, dat het gebeurt is veel 
belangrijker Wij hopen echter dat het amnes
tie-adres zo massaal mogelijk wordt onderte
kend zodat men er in Brussel niet naast kan 
kijken." 

• Wat moet men precies doen om mee te 
werken ? 

„Wij vragen dat zoveel mogelijk mensen 
volgende tekst zouden lezen, goedkeuren en 
ondertekenen. 

„Indachtig zijn Koninklijke Oproep tot ver
zoening onder alle burgers in zijn jongste 
Nieuwjaarsboodschap vragen ondergete
kenden aan de nationaal-federale regering 
de Vorst de mogelijkheid te bieden bij die 
genademaatregel ook de medeburgers te 
betrekken die nog steeds de gevolgen van de 
epuratie of een veroordeling tijdens de re
pressieperiode na de Tweede Wereldoorlog 
onden/inden." 

Wij vinden dit een schappelijk en aanvaard
baar verzoek waar iedereen kan achterstaan 
en zowel Bruno Peeters als ikzelf denken dat 
de koning zichzelf geen mooier verjaardags
geschenk kan geven als hij zich ruim ge
steund weet 

Het is duidelijk dat de vorst een doorbraak 
wenst in de amnestie-eis, maar dat wij een 
duwtje moeten geven en de kringen die dat 
nu verhinderen een geweten moeten schop
pen. " 

Lezers die het initiatief Bergers-Peeters 
willen steunen worden verzocht de tekst 
van het amnestie-adres te ondertekenen 
en te sturen naar „Adres aan de Natie", 
Postbus 315, Postkantoor Groenplaats te 
2000 Antwerpen. 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Gelukkige volkeren hebben 
geen geschiedenis" schreef men 
ooit. Dit gaat niet altijd op. Jaren
lang hebben Slovenen en Kroa-
ten in stilte geleden onder de hiel 
van een kommunistische dikta-
tuur zonder dat velen nog van 
hun bestaan bewust waren. Nu 
die oude regel terug bewaarheid 
wordt omdat deze volkeren be
weren dat het recht op zelfbe
schikking ook voor hen telt blijkt 
hoe weinig hun geschiedenis be
kend is. Anders zouden velen 
anders oordeten. Op een tragi
sche manier worden zij terug 
voorpaginanieuws. De kommen-
taarkolommen waren dan ook 
meestal aan hen besteed. (WVB) 

orde". Hun konklusie wordt „Wie het haalt 
heeft gelijk". Op andere vlakken hebben 
Hollanders dikwijls meer beginselen. 

„l\/lisschien hebben de Slovenen en Kraa
ien wel het grootste gelijk van de wereld als 
ZIJ de staatkundige banden met de Servische 
kommunisten willen doorsnijden Die vraag is 
hier helemaal met aan de orde Zo hadden de 
inwoners van Oost-Pakistan meer dan vol
doende reden om zich los te maken van 
West-Pakistan Alleen de internationale ge
meenschap stond erbij en keek ernaar Pas 
toen Bangladesh de facto had bewezen een 
heuse, levensvatbare staat te zijn, gingen 
regenngen over tot erkenning 

Als Slovenië en Kroatië straks algemeen 
worden geaksepteerd als onafhankelijke sta
ten, zal dat geen blijk van simpatie zijn voor 
de regeringen in Zagreb of Ljubljana, noch de 
erkenning achteraf van het zelfbeschikkings
recht van de twee volken " 

GAZET VANANTWERFEN 
Met ondermeer Leo Custers verdedigde 

deze krant als één der eersten en één der 
felsten het zelfbeschikkingsrecht van deze 
volkeren. 

„Met hun steun aan de Joegoslavische 
staat, gingen de Westerse staats- en rege-
nngsleiders in feite achter de kommunisti
sche reaktionairen in Belgrado staan Zoals 
nu blijkt profiteert alleen het Joegoslavische 
leger van die steun, aangezien alle andere 
gezagsorganen - regering en kollektief pre
sidentschap - door de agitatie van de Ser
viërs buiten werking gesteld werden 

Maar dat ligt in de traditie van de Westerse 
politiek Ook ten tijde van de Koude Oorlog 
hadden de Westerse regeringen liever te 
doen met de gevestigde machten, ook al 
blonken die gevestige machten uit in het 
vertrappen van de demokratische en de bur
gerrechten van de volkeren waarover zij 
heersten De volkeren van het voormalige 
Oostblok hebben hun vrijheid met te danken 
aan het Westen Zij hebben hun vrijheid zelf 
moeten bevechten Slovenen en Kroaten on
dervinden nu wal Polen, Hongaren, Tsjechen 
en Slovaken - en Kosovaren - hebben 
moeten onden/inden, nl dat zij bij hun strijd 
voor vrijheid en onafhankelijkheid van het 
Westen mets te venwachten hebben Waar
voor dienen eigenlijk al die Universele Verkla-
nngen, Charters en Akkoorden van Helsin
k i ' " 

DE VOLKSKRANT 
Met het weinige begrip, dat Hollanders 

gewoonlijk kenmerkt op dit vlak, titelde 
deze krant: „Zelfbeschikking niet aan de 

Piet Piryns, ondanks het feit dat hij lang 
in Holland gewerkt heeft, heeft blijkbaar 
meer Vlaamse ref leksen rond deze proble
matiek. Hij zet de hipokrisie van veel gear
riveerde Europeanen in het licht. 

„De Europese Gemeenschap heeft in het 
verleden geen kik gegeven toen de Servische 
stalinisten de Albanese meerderheid in de 
provincie Kosovo monddood maakten Dat 
zou immers ,,inmenging in binnenlandse 
aangelegenhelden" betekend hebben Die 
schaamte is men voorbij De EG dreigt nu alle 
hulp aan Joegoslavië te bevriezen - maar 
ekonomische druk is zelden voldoende ge
bleken om verbitterde nationalisten tot rede 
te brengen en de wapens het zwijgen op te 
leggen" 

HETVOLK 
Leo Marynissen heeft ook zo zijn beden

kingen bij die dogma's over onaantastbare 
grenzen. Het zijn de heersers van het 
moment die deze regels gewoonlijk formu
leren. 

,,Kroaten en Slovenen zien Joegoslavië 
met als hun vaderland maar als een artificiële 
eenheid die in de kaart speelde van de 
toevallige machthebbers 

De vraag is dan ook wie het recht heeft om 
van Kroaten en Slovenen te eisen dat zij tot in 
der eeuwigheid in de Joegoslavische federa
tie moeten blijven 

De eis van de Europese Gemeenschap en 
wellicht ook van de NAVO en van de Verenig
de Staten en de Sovjetunie is dan ook vooral 
ingegeven door vrees dat de afscheidingsbe
wegingen in Oost-Europa de stabiliteit van 

heel Europa in gevaar zullen brengen Het 
belang van de diverse volkeren komt hierbij 
slechts op de tweede plaats Hun zelfbe
schikkingsrecht is in deze visie onbespreek
baar En deze onbespreekbaarheid heeft de 
voorbije dagen tot oorlogstaferelen geleid, 
een toestand die op geen enkele wijze kan 
worden verdedigd" 

LAOERNIERE 
VRE 

Deze Brusselse krant zwaait met het 
wierookvat voor de gekamoefleerde frans
kiljons van de groep Coudenberg, die in 
een neo-Belgisch kleedje de posities van 
het ancienne Belgique willen bestendigen. 
Men krijgt nu éénmaal applaus van de kant 
die men verdient. 

„De oefening over een grondwettelijke pro-
spektie van de groep Coudenberg is deze 
van een onafhankelijk denkcentrum God-zij-
dank, het is in ons land met verboden ideeën 
te hebben en hen zelfs te doen kennen Deze 
ideeën zijn intellektueel verleidelijk De ver
dwijning van de gemeenschappen zou na
tuurlijk hun financiële problemen regelen De 
vergroting van de regio Brussel-hoofdstad 
zou het probleem van de frankofonen van de 
rand wegwerken en, eventueel, van de pro
vincie Brabant Dat zou de kwestie van de 
federale staat vereenvoudigen Tenslotte 
dan, de regio Brussel-hoofdstad zou een 
ekonomische dimensie hebben waardig voor 
een grote Europese metropool' 

l Ë T BELAHGYAK IINBUBP 

De belgicisten van Coudenberg zouden 
zich beter bekommeren over de werking 
van toevallig vijf unitaire Belgische dien
sten (of zogezegde diensten) aan de bur
gers van dit landje. 

„Het stapeltje brieven met steeds weer 
dezelfde verhalen over het vaak zielig verlo
ren lopen in de papieren ambtenarij slinkt 
met De voorbije dagen nog bleek dat de 
bedrijven hun belastingen later mogen beta
len omdat de administratie met kan volgen, 
dat het vakantiegeld met tijdig kan worden 
uitbetaald omdat de administratie met kan 
volgen, dat de loonfiches van de ambtenaren 
met tijdig konden worden opgemaakt omdat 
de administratie met kan volgen Het zullen 
natuurlijk wel opgeklopte krantenverhalen 
zijn, maar intussen blijft het gesakker over 
slechte postbedeling omdat ook de post al te 
veel papiertjes moet invullen, duurt het ge
zeur over veel te lang wachten op een tele
foonaansluiting omdat de betrokken diensten 
met kunnen volgen, zijn er de ronduit schok
kende verhalen over de achterstand in de 
rechtspraak omdat rechters op het einde van 
de twintigste eeuw recht spreken met ganze-
veer en perkament" 
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WETSTRAAT 

Hugo Coveliers en Jaak Gabriels dienden reeds in '86 een wetsvoorstel in om 
de magistratuur minder gepolitiseerd te malden. Eindelijl( is het zover. 

DEPOLITISERING 
MAGISTRATUUR EEN FEIT 

De uitwassen van „la justice des rois ne-
grès" indachtig was de VU sinds haar ont
staan steeds voorvechter van een gedepoliti
seerde magistratuur. Maar het is niet vol
doende gelijk te hebben, men moet het ook 
krijgen. In 1986 dienden Hugo Coveliers en 
Jaak Gabriels een wetsvoorstel in om rech
ters aan te wen/en na een vergelijkend eksa-
men. Dankzij de VU werd de depolitizering 
van de magistratuur een belangrijk deel van 
het regeerakkoord. 

Eindelijk is het zover. Vrijdag keurde de 
kamer de nieuwe wet goed m.b.t. de werving 
en opleiding van magistraten. Door deze 
nieuwe wet wordt de minister van Justitie 
beter ingelteht over de bekwaamheid van de 
kandidaat- magistraten. Om te voorkomen 
dat gesloten en korporatistische strukturen 
ontstaan moet de toegang tot de magistra
tuur voor mensen met een veelzijdige be-

roepsen/aring worden aangemoedigd. Het 
sisteem van de reeds in 1971 ingevoerde 
rechterlijke stage wordt versterkt en uitge
breid. De kandidaat-magistraat krijgt toegang 
tot deze stage via een vergelijkend eksamen. 
Voortaan worden magistraten permanent bij
geschoold. De organisatie van dit eksamen 
wordt toevertrouwd aan een wervingskollege. 

Een arrondissementeel georganiseerd ad-
vieskomitee beoordeelt de praktische kant 
van het werk van de gerechteriijke stagair. De 
edukatieve en sociale verantwoordelijkheid 
van de stagemeesters wordt zeer belangrijk. 
Verder kunnen advokaten met een ruime 
baliepraktijk na het slagen van een eksamen 
tot de magistratuur worden toegelaten. De 
VU Vlaamse vrije Demokraten hoopt hiermee 
dat een eind komt aan de vernederende 
koehandel in magistratenamblen , die elk 
geloof in onafhankelijke rechtspraak doet 
verliezen. 

EEN NIEUWE BAAS 
VOOR DE RIJKSWACHT 

In de Senaat werd begin deze week het 
wetsontwerp goedgekeurd dat de herstruktu-
rering van de rijkswacht mogelijk moet ma
ken. 

Uit de resultaten van de parlementaire 
onderzoekskommissie inzake banditisme en 
terrorisme bleek de reorganisatie van de 
rijkswacht een dringende noodzaak. Herhaal
delijk werd deze problematiek door Hugo 
Coveliers aangekaart. Senator André De Beul 
onderstreepte in zijn tussenkomst de belang
rijkheid van het wetsontwerp. „Het ontwerp 
opent de poort naar een weldoordacht her
vormingsproces van het politioneel appa
raat." 

Konkreet betekent dit dat begin '92 de 
Minister van Binnenlandse Zaken de nieuwe 
baas wordt. Zo is de demilitarisering van de 
rijkswacht een feit. Voor de gerechtelijke 
opdrachten heeft de minister van Justitie een 
vinger in de pap. De nieuwe wet maakt een 
taakverdeling mogelijk tussen de rijkswacht 
en de gemeentepolitie. „De VU hoopt dat bij 
een taakverdeling de gemeentepolitie een 
eerstelijnspolitie wordt. Met een aanvullend 
optreden van de rijkswacht op het gebied van 
banditisme, geweldkriminalitiet, terronsme, 
georganiseerde misdaad, toezicht op het 
wegverkeer en bijzondere bewakingsop
drachten," aldus Senator De Beul. 

WOONBELEID 
VOOR VLAAMS 
BRABANT: 
BOTER BIJ DE 
VIS! 

Deze week besprak de Vlaamse regering 
het woonbeleid voor Vlaams-Brabant. De VU 
Vlaamse Vrije demokraten verheugt zich over 
het feit dat nu ook de andere partijen zich van 
de probematiek bewust zijn. Onder impuls 
van minister Johan Sauwens wil de Vlaamse 
Regering maatregelen nemen die in Vlaams-
Brabant een aangepast huisvestings- en 
grondbeleid mogelijk maken. Een van de 
voorstellen beoogt de oprichting van een 
Rollend Fonds voor de Huisvesting. Het 
werkdomein van dit fonds moet alle gemeen
ten behelzen waar zich daadwerkelijk proble
men van stijgende woonprijzen voordoen. 
Alleen het principe aanvaarden is onvoldoen
de, binnen de begroting dienen eerst midde
len vrijgemaakt te worden. De VU onder
streept dat dit een opdracht is voor de 
voltallige Vlaamse Regering. 

Een andere maatregel stelt dat uitgeruste 
gronden zo snel mogelijk op de marW moe
ten gebracht worden. Verder wordt voorge
steld om meer middelen van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij aan Vlaams Bra
bant toe te kennen. Deze voorstellen zijn een 
belangrijke stap in de goede richting. In 
aansluiting bij dit woon- en grondbeleid van 
de regering kan ook de Vlaamse Raad aktief 
optreden. Zo is het VU-woonruimtedekreet 
een middel om het woonbeleid op gemeente
lijk nivo door te trekk ;n. De behandeling van 
dit dekreet sleept echter aan. Etienne Van 
Vaerenbergh vroeg in een brief aan voorzitter 
Van Velthoven een spoedige behandeling. 

Struktureel kan een Vlaams en groen be
leid ook worden ondersteund door de ver
schillende gemeenten samen te brengen in 
een Vlaamse randfederatie die op het vlak 
van de beoordeling van BPA-aanvragen een 
gezaghebbende rol kan spelen. In ieder ge
val vraagt de VU dat de Vlaamse regering 
haar voogdij terzake strikt toepast. Op initia
tief van senator Jef Valkeniers wil de VU alle 
publieke en private verantwoordelijken bin
nen de huisvestingssektor in Vlaams Brabant 
oproepen om mede gestalte te geven aan het 
scheppen van woongelegenheid voor Vlaam
se jongeren in de streek. 

(ge) 
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WAPENHANDEL: 
EEN SLAG GEWONNEN 

B
IJ haar toetreding tot deze koalitie 
heeft de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten erop aangedrongen dat de 
regering werk zou maken van een 
waterdichte wapenwet Het re
geerakkoord bevat dan ook het 
voornemen „wettelijke maatrege
len te treffen ten einde de lacunes 
in de bestaande wetgeving op te 
vullen' Een eerste ovenwinning 
op de in ons land zo machtige 

wapenlobby 

Het eindverslag van de parlementaire on-
derzoekskommissie naar de illegale wapen
handel maakte brandhout van de wet van 11 
september '62 die tot dan de wapenuitvoer 
moest reglementeren Door de inspirerende 
werkkracht van VU-kamerlid Nelly Maes, door 
vriend en vijand betiteld als het meest dyna
mische kommissielid, werden meer dan 60 
voorstellen voor een sluitende wetgeving in 
de konklusies van het rapport opgenomen 

Na dit rapport kon men met meer de 
andere nchting uitkijken Op 10 maart '89 
vergadert een interkabinettenwerkgroep voor 
de eerste keer met als agendapunt het op
stellen van het wetsontwerp „betreffende de 
in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en 
speciaal voor militair gebruik ontworpen ma
terieel en daaraan verbonden technologie" 

WAPENLOBBY 
In deze werkgroep heeft de VU steeds 

aangedrongen op een zo streng mogelijke 
wetgeving inzake de wapenhandel Met het 
eindrapport van de onderzoekskommissie in 
de hand kon de VU de koalitiepartners meer
maals overtuigen Elders hield de wapenlob
by de andere regeringspartijen te veel in het 
gareel 

Zo botste de VU in oktober '89 op het veto 
van Buitenlandse Zaken en de franstalige 
partijen De VU wilde een aantal belangrijke 
kriteria in de wet opnemen waaraan landen 
moesten voldoen om wapens te kunnen 
kopen in ons land Het respekt voor de 
mensenrechten, het verbod op het stellen 
van terreurdaden, geen uitvoer naar landen 
die onvolledige informatie verlenen over hun 
wapentransakties, het verhuisde zeer tegen 
de zin (maar achteraf gezien voorlopig) van 
de VU naar de Memone van Toelichting 
Slechts enkele vage kriteria werden in de wet 
zelf opgenomen 

De regenng diende het wetsontwerp op 26 
maart '91 in de Senaat in Enkele dagen 
voordien hadden Nelly Maes en Patrik Van-
krunkelsven de pers reeds bijeen geroepen 
om het wetsontwerp te evalueren Positief 
vonden ze dat voortaan voor elke wapenleve-
nng een vergunning vereist is, dat er een lijSt 
van wapens komt die onder geen beding 
uitgevoerd mogen worden De VU vond de 
zware strafmaat voor overtreders van deze 
wet een goede zaak Toch kreeg het rege
ringswerk van de VU met meer dan een 
voldoende 

Maes en Vankrunkelsven hadden liever 
een strengere wet gezien Ze verbonden zich 
er dan ook toe al het mogelijke en onmogelij
ke te doen om deze wet nog verder te 
amenderen 

Toen de parlementaire onder
zoekskommissie naar de illegale 
wapeniiandei op 28 februari '89 
liaar verslag neerlegde konden 
de andere partijen niet langer 
doen alsof hun neus bloedde. 
België bleek niet minder dan de 
draalsciii|f voor de internationale 
illegale wapenhandel. Wetteli|ke 
maatregelen die de wapenuitvoer 
aan banden leggen konden niet 
langer uitblijven. Na meer dan 20 
jaar eenzame strijd haalt de VU 
haar slag thuis. Ons land be
schikt binnenkort over een dege
lijke en strenge wet op de wapen
handel. 

VU BLIJF OP 
GASPEDAAL DUWEN 

Tijdens de interkabinettenwerkgroep van 
16 april 91 stelde de medewerker van VU-
minister van Ontwikkelingssamenverking An
dre Geens zijn veto tegen het verlenen van 
een uitvoervergunning van 2,5 miljard frank 
Het dossier werd daardoor op 24 mei jl 
voorgelegd aan het Ministerieel Komitee voor 
Buitenlandse Betrekkingen Daar stonden 
eveneens adviesaanvragen inzake eksport-
kredietverzekermgen door de Nationale Del
crederedienst ten belope van een goede 7,4 
miljard frank op de ministenele agenda 

Binnen de regering stond VU-vice-premier 
Hugo Schiltz alleen met zijn verzet tegen 
deze wapenleveringen Slechts de vergun
ning voor Koeweit kon tegengehouden wor
den Het VU-partijbestuur reageerde alert en 
eist de volgende maandag, 27 mei, reeds de 
intrekking van de regenngsbeslissing In 
deze was de Noordatlantische Assemblee 
een objektieve bondgenoot van de VU Tij
dens haar lentezitting van 23-27 mei '91 nam 
ze eenparig een resolutie aan waarin opge
roepen wordt de wapenleveringen in het 
algemeen en in het bijzonder die naar het 
Midden-Oosten te beperken Tot in de Amen-
kaanse senaat werd de uitvoervergunning 
van ons land gelaakt 

Pas 10 dagen later, op 5 juni, bezwijkt SP-
voorzitter Vandenbroucke onder de toene
mende druk vanuit de vredesbeweging Hij 
noemt de regenngsbeslissing een „enorme 
stommiteit" Ook binnen de CVP rommelt 
het, hoewel het partijblad Zeg nog een warrig 
pleidooi houdt voor een „evenwichtige wa
penhandel" (sic) 

De VU wilden met alleen die ene regenngs-
beslissing ongedaan maken Dat dergelijke 
beslissingen in de toekomst wettenlijk onmo
gelijk worden is voor de VU belangrijker 
Senator Hans De Belder diende dan ook in 
naam van de VU-fraktie 3 belangrijke amen
dementen in Enkele dagen later verklaart 
een achternahinkende SP-voorzitter dat de 
wet inderdaad wat verstrengd moet worden. 
Ook de CVP volgt en een Vlaams front 
tegen de wapenhandel is geboren 

Twee VU-amendementen worden door de 
meerderheid overgenomen De parlementai
re kontrole op het regeringsbeleid inzake 
wapenleveringen wordt gevoelig uitgebreid 
en gedemokratiseerd Daarnaast moeten wa-
penuitvoervergunningen geweigerd worden 
aan bedrijven die onjuiste of onvolledige 
inlichtingen verstrekken met het oog op het 
bekomen van een uit- of doon/oervergun-
ning Een belangrijke stap naar een echt 
sluitende weti In de kommissie verklaart 
minister Urbain dat klaarblijkelijke schendin
gen van de mensenrechten op zich voldoen
de zijn om een uitvoervergunning te weige
ren 

Internationale instellingen als de Wereld
bank werken met maksimumplafonds voor 
bewapeningsuitgaven als voonwaarde om 
voor een lening in aanmerking te komen In 
eigen land botste de VU op een muur met 
haar amdendement voor een verbod voor 
wapenuitvoer aan overbewapende ontwikke
lingslanden De VU stond hier alleen i 
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ULTIEM WAPEN 
Tijdens de wekelijkse persontmoeting na 

het partijbestuur pakt VU-voorzitter Jaak Ga
briels op 17 juni uit met het ultieme wapen 
van een regeringspartij. Hij kondigt aan dat 
de VU een resolutie zal indienen die de 
regering oproept de wapenuitvoervergun-
ning van 24 mei jl. terug in te trekken. Zo 
daagt de VU de andere Vlaamse partijen uit 
de daden bij het pacifistische woord te voe
gen. 

Vanaf dan gaat het allemaal heel snel. 
Tijdens het daaropvolgende weekend laat 
Gabriels er in een inten/ieuw in De Standaard 
geen twijfel over bestaan dat de VU menens 
is in dit dossier. De VU-voorzitter is bereid het 
hard te spelen. Het gaat tenslotte over funda
mentele etische principes. „De Golfoorlog is 
nog maar net achter de rug", aldus Gabriels, 
„en we verkopen opnieuw wapens. Dat kan 
niet. Desnoods gaan we hiervoor tot het 
uiterste". Op dinsdag 25 juni vragen VU-
fraktieleider in de Kamer Herman Gandries en 
wapenhandelspecialist Nelly Maes de hoog
dringendheid voor de behandeling van hun 
resolutie. De regering krijgt met andere woor
den nog 48 uren om aan de VU-verzuchtin-
gen tegemoet te komen. 

Nadruk overleg kunnen VU-kamerlid Nelly 
Maes en Herman Candriesóe andere partijen 
doen inbinden en op 2 juli bereiken de 
meerderheidspartijen een konsensus. De VU 
heeft zijn slag over de hele lijn binnen ge
haald I In een persmededeling toont ook de 
vredesorganisatie Pax Christi zich teevreden 
met de diskussies binnen de meerderheids
partijen. Wat is er nu bereikt ? 

1) Het wetsontwerp moet zowel in Kamer 
als Senaat gestemd zijn voor de parlementai
re kommissie. 

2) Het wetsontwerp was dankzij de VU-
amendementen in de Senaatskommissie 
reeds behoorlijk sluitend. Een regeringsa
mendement in de plenaire zitting zal de wet 
nog strenger maken. Zijn voortaan uitgeslo
ten van welke wapentransaktie dan ook: 
landen die in een burgeroorlog vero/ikkeld 
zijn, staten die zich lenen voor terreurdaden 
of drughandel of deze steunen, staten die de 
klausule van niet-wederuitvoer schenden en 
staten die het hoofd moeten bieden aan 
zware spanningen die tot een gewapend 
konflikt zouden hunnen leiden. 

In de Memorie van Toelichting, een politiek 
zeer belangrijk wapen, heeft de VU dan toch 
verkregen dat de regering bij het toekennen 
van een wapenuitvoervergunning moet reke
ning houden met de ontwikkelingssituatie 
van het betreffende land. 

3) Totdat de nieuwe wet er is wordt er geen 
enkele wapenlevering goedgekeurd. 

4) De regering zal haar inspanning om tot 
een internationale regeling van de wapen
handel te komen opdrijven. 

5) De meerderheidspartijen dienen een 
gezamelijke resolutie in waarin ze de rege-
ringvragen elke beslissing inzake uit- of door-
voen/ergunningen voor wapenleveringen in 
de schoot van de regering te nemen. Delega
tie aan een interkabinettenwerkgroep is in de 
toekomst onbestaand. Daarnaast wordt de 
regering expliciet gevraagd de letter maar 
ook de geest van de nieuwe wet te eerbiedi
gen. 

6) Over de 7,3 miljard frank wapenleverin
gen waarvoor de Delcrederedienst een voor
lopige verzekering heeft toegestaan moet de 
regering beslissen op basis van de nieuwe en 
strenge wet. Dankzij de VU is elke levering 
aan het Midden-Oosten nu onmogelijk ge
maakt, 

REL 

Hoe zou Libanon of het hele Midden-Oosten eruit zien ais de wapenhandel 
reeds jaren terug aan banden was gelegd ? (foto ap) 

In de Kamer ontstond verleden donderdag 
een vinnig debat tussen Nelly Maes en de 
oppositie. Liberalen en Groenen vroegen de 
hoogdringendheid voor de VU-resolutie in de 
hoop zo de Vlaams-nationalisten in verlegen
heid te brengen. Maes was verontwaardigd 
over de hipokrisie van de liberalen. Als minis
ter van Buitenlandse Handel heeft De Croo 
zich nooit veel gelegen gelaten aan de 
schendingen van mensenrechten. Zolang er 
maar geëksporteerd kon worden. 

Aan het adres van de Groenen zei Nelly 
Maes dat ze een hoogdringende verbetering 
en stemming van de wapenwet belangrijker 
vond dan het uitlokken van een regeringskri-
sis. „In het laatste geval worden de wapens 
toch geleverd en blijft het wetsontwerp nog 
lang dode letter." Met de inhoud van de 
binnen de regering bereikte konsensus in het 
achterhoofd had Nelly het duidelijk bij het 
rechte eind. 

INTERNATIONAAL 
Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten kan 

alleen een internationale reglementering 
borg staan voor een echt sluitende regeling 
inzake de wapenhandel. We leven in de EG, 
met een vrije markt en open grenzen. De VU 
pleit dan ook voor een gezamelijk Europees 
wapeneksportbeleid. 

Op 12 en 13 maart jl. vond binnen de EG-
organen een gedachtenwisseling plaats over 
de koördinatie van het uitvoerbeleid inzake 
konventionele wapens. Basis van de diskus-
sie was een gezamelijk memorandum van de 
Belgische, Nederlandse en Italiaanse rege
ring. Daarin wordt gepleit voor het invoeren 
op Europees vlak van het begrip reasonable 
efficiency waarmee wapenleveringen aan 
overbewapende landen kunnen verhinderd 
worden. 

Tijdens de top van de Europese regerings
leiders te Luksemburg verleden weekend 
werd op vraag van ons land een verklaring 
aangenomen waarin een aantal kritena wor
den opgesomd die aan een geharmoniseerd 
wapenverkoopbeleid ten grondslag kunnen 
liggen: respekt voor de mensenrechten, be
waren van de vrede, de veiligheid en de 
regionale stabiliteit, de interne situatie van 
een land... Dank zij de inspanningen van de 
federale regering lijkt een Europese aanpak 
van de wapenhandel dichterbij dan ooit. 

Ook op het niveau van de Verenigde Naties 
lijkt er wat de bewegen. In diezelfde verkla
ring verbindt de EG zich ertoe op de eerstvol
gende zitting van de Algemene Vergadering 
van de VN, eind september, te pleiten voor de 
installatie van een register waann alle wapen
leveringen moeten worden gemeld, 

Bart Bomers 

\> 
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VU-OFFENSIEF 
TEGEN DE WAPENHANDEL 

De jongste weken heeft het wapenhandel-
dossier dagelijks de krantenkoppen gehaald. 
Vooral de konsekwente pacifistische houding 
van de W Vlaamse Vrije Demokraten was 
opvallend. Hiermee sluiten de Vlaams-natio
nalisten aan bij de oude „nooit meer oorlog"-
droom van de Frontbeweging en de IJzerto-
ren. De VU heeft een heel reeks motieven om 
te ijveren voor een sluitende wapenwet. 

De VU heeft van de strijd tegen de interna
tionale wapenhandel een van hun belangrijk
ste agendapunten gemaakt. Reeds meer dan 
20 jaar ijvert de VU voor een strenge wet die 
deze handel in de dood aan banden legt. 
Jorissen en Baert, Van Haegendoren en 
Coppleters, Maes, Vandemeulebroucke en 
Kuijpers dienden wetsvoorstel na wetsvoor
stel in. Ze liepen stuk op het kortzichtige 
winstbejag van enkele holdings met wapen
fabrieken in hun portefeuille en traditionele 
partijen in hun zak. 

Een groot deel van de Vlaamse publieke 
opinie staat heel afkerig tegen de wapenhan
del en „das Militar". Het drama van de twee 
wereldoorlogen ligt dan ook nog vers in het 
kollektieve geheugen. De Vlaams-nationalis
ten zijn steeds één van de voornaamste 
dragers geweest van deze vredeswil. Niet 
voor niets waren de VOSsen de eersten ter 
wereld die de „sociale verdediging" propa
geerden als defensiekoncept. 

PACIFISME 
Een principieel pacifisme is niet de enige 

reden waarom de VU zich voor een strenge 
wapenwet inzet. Voor de VU bestaat er een 
onlosmakelijke band tussen overbewapening 
en onderontwikkeling. De belangrijkste im
porteurs van militair materiaal zijn landen uit 
de derde wereld. India (17,3 miljard dollar), 
Irak (12 miljard dollar) en Saoedi-Arabië (9 
miljard dollar) waren gedurende de periode 
1985-89 respektievelijk het eerste, tweede en 
vierde wapenimportland ter wereld. Barbet 
Conable, direkteur van de Wereldbank, bere
kende dat de ontwikkelingslanden in '89 
maar liefst 7.000 miljard frank aan wapentuig 
uitgaven. 20% van hun overheidsbudget 
wordt zo opgesoepeerd; dit is 3 keer zo veel 
als bij de ontwikkelde landen. 

De band tussen onderontwikkeling en 
overbewapening wordt nu ook door anderen 
erkend. Zo heeft het Europese Parlement in 
1987 het rapport Trivelli aanvaard waarin een 
rechtstreekse band gelegd wordt tussen wa-
penaankopen van de derde wereld en haar 
toenemende schuldenlast. 

Onze Belgische wapenindustrie, met het 
paradepaardje F.N. voorop, doet daar gretig 

De Golfoorlog gaf alle wapenhande
laars nog eens de gelegenheid om 
hun nieuwste tuig te testen,... en de 
degelijl(heid ervan aan te tonen! 

aan mee. Tijdens een opgemerkte persont
moeting op 21 maart '91 onthulden kamerlid 
Nelly Maes en Patrik Vankrunkelsven, verant
woordelijke in het vu-partijbestuur voor de 
Vredesproblematiek, dat meer dan 70% van 
onze wapenuitvoer richting ontwikkelingslan
den wordt verscheept. Volgens het onafhan
kelijke onderzoeksbureau GRIP (Groupe-
ment de Recherche et d'lnformation sur la 
Paix) waren nagenoeg 55% van de Belgische 
wapenleveringen van '78 tot '87 bestemd 
voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

Deze laatste vaststelling brengt ons bij de 
derde beweegreden die de VU-inzet voor een 
strenge wapenwet verklaart. De overbewape
ning van de landen van het Midden-Oosten 
- niet alleen van Irak - wordt algemeen 
erkent als een van de voornaamste oorzaken 
van de militaire eskalatie en spanningen in 
deze regio. Overbewapening leidt tot destabi-
listatie. Dat bedrijven uit ons land hier hun 
duitje in het oorlogszakje hebben gedaan, 
staat sinds de superkanonaffaire als een paal 
boven water! 

(b.s.) 

WAPENINDUSTRIE IN 
MOEILIJKHEDEN 

De wapensektor kende van '70 tot '85 
een gouden periode. Sinds het midden 
van de jaren '80 verkeert ze in een 
krisisperiode. Het einde van de koude 
oorlog is hier niet vreemd aan. 

In een vrije tribune in de Gazet van 
Antwerpen wees VU-voorzitter Jaak Ga
briels erop dat de Belgische wapenin
dustrie te kampen heeft met drie haast 
onoplosbare strukturele problemen. 
Vooreerst leveren we laagtechnolo-
gisch wapentuig dat veel goedkoper 
geproduceerd kan worden door de lage 
loonlanden, inzonderheid deze van de 
Stille Oceaan. 

Daarnaast is de vraag vanuit de derde 
wereld, onze voornaamste afnemer, 
spektakulair in elkaar gestort ten gevol
ge van haar achteruitlopende betaal-
kracht. In de periode '83-'88 daalde ze 
jaarlijks met 3%. In Afrika bedroeg de 
teruggang zelfs 10,7%, voor Latijns-
Amerika 7%. Tenslotte moet men weten 
dat onze wapenindustrie maar kan over
leven mits massale overheidssubsidies 
In de vorm van legerbestellingen. De 
zorgwekkende toestand van de open
bare financiën laten dit voor de toe
komst niet meer toe. 

Het belang van de wapensektor voor 
onze nationale ekonomie wordt dan 
ook marginaal. Minder dan 1% van het 
BNP en minder dan 0,7% van onze 
uitvoer bestaat uit wapens. Het aantal 
FN-werknemers liep in enkele jaren te
rug van meer dan 8.000 tot nog geen 
2.000. Onze wapenindustrie moet dus 
om te overleven steeds agressiever en 
minder kieskeurig op zoek gaan naar 
klanten. De vraag kreeërt hoe langer 
hoe meer het aanbod. 

De konklusie van een studie, uitge
voerd in opdracht van de staatssekreta-
ris voor Europa '92 A. Lizin bevestigt dit 
volmondig. Dit onderzoek inzake de 
,,Sektoriële effekten van de Europese 
Eenheidsakte op de Wapenindustrie in 
België" konkludeerde als volgt: ,,We 
zijn verplicht toe te geven dat de wape-
neksport naar derde wereldlanden, min
stens op middellange termijn, onvermij
delijk is". 

Het enige zinnige alternatief is de 
omschakeling van de wapenindustrie 
naar een vredesindustrie. Dat dit op een 
sociaal begeleide en ekonomisch door
dachte wijze moet gebeuren is evident. 
Zweden toonde aan dat rekonversie 
ekonomisch rendabel kan zijn. Het is 
dan ook verheugend dat de Vlaamse 
Executieve in het PRB-dossier deze 
richting is ingeslagen. 

Voor de overgangsperiode is er nood 
aan een sluitende wetgeving voor de 
wapenhandel. De Wet van 11 septem
ber 1962 werd door de parlementaire 
onderzoekskommissie naar de illegale 
wapenhandel vergeleken met een zeef 
ontmaskerd en voldoet in geen enkel 
opzicht. 
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SOLIDAIR MET SLOVENEN 
EN KROATEN 

Aan het Berlaymont-gebouw protesteerde de VU tegen de bezetting door het 
Joegoslavische federale leger van Slovenië en Kroatië, die hun zelfbeschik
kingsrecht opeisen. (foto J. van Cutsem) 

D
EZE week stelde senator Walter 
Luyten niet minder dan 11 hoog
dringende vragen aan minister 
Eysl<ens over de houding van de 
EG en de Belgische regering ten 
opzichte van het zelfbeschik
kingsrecht van Kroaten en Slove-
nen. 

Wij komen er in een volgende 
WIJ op terug. 

Een eerste vraag aan Willy 
Kuijpers kan slechts deze zijn: voor enkele 
weken verbleef je nog in Kroatië op uitnodi
ging van de Sabor, het Kroaatse parlement. 
Viel in Joegoslavië toen die militaire staats
greep - want dat is hij toch - te voorzien ? 

Willy Kuijpers: „In Zagreb (Agraiv), de 
Kroaatse hoofdstad, maar ook in Ljubljana 
(Laibach) was de spanning in politieke mid
dens om te snijden. Het Sen/isch repressief 
optreden in 't Albanese Kosova en in 't 
Hongaarse Voijvodina waren de voorlopers 
van de staatsgreep. Ook tiet brutaal gestook 
- met een 20-tal doden! - van de Sen/iscfie 
Cetniks bij de Sen/iscfie mindertieden in 
Borovo Sela, in Knin, in Plitvice, in Split enz... 
luidden voor een 2e maal dit konflikt in. In ons 
blad hebben we daar uitvoering over bericht 
In het Parlement waren we éérst met onze 
interpellaties. Onze resolutie i.v.m. Kosova 
werd eenparig in de Senaat aangenomen. 
Herinner ye dat Karel van Reeth voor onze 
VNOS ook als eerste de door ons uit Kosova 
meegebrachte gruwelijke beelden op de TV 
bracht ? Maar dit alles schudde de openbare 
opinie toen niet wakker. Het is zoals met de 
Koerden. Ook daar waren eerst de honger-
beelden nodig vooraleer de grote (?) politie
ke gewetens ontwaakten... " 

SEPARATISME? 
• De Europese Gemeenschap reageerde 
eerst erg administratief, zelfs staatsnatio-
nalistisch... 

Willy Kuijpers: „Inderdaad. Vergeet niet 
dat de grote meerderheid binnen de EG 
enkel denkt over een Europa-der-Staten en 
dus Joegoslavië evenzeer als een staat be
kijkt. Bovendien heerst er een grote angst om 
een precedent te scheppen door een volk of 
een regio te erkennen over de staten heen I 
Gelukkig groeide er snel een betere EG-
houding, alhoewel ik wantrouwig blijf Het 
Joegoslaafs leger zou zogezegd zonder toe

lating van de federale overheid opgetreden 
zijn. Gorbatsjov vertelde hetzelfde verhaaltje 
wanneer de Zwarte Baretten hun agressieve 
nummertjes opvoerden bij de Baltische vol
keren. Reken maar dat VSA-staatssekretaris 

Een paar weken geleden woonde 
senator Wilty Kuijpers als waar
nemer het referendum bij in Kroa
tië, eerder was hij herhaaldelijk In 
Kosovo om vast te stellen hoe erg 
de mensenrechten er geschon
den worden. 
Kuijpers volgt de toestand in het 
uiteenspattende Joegoslavië op 
de voet, hij weet dus waarover hij 
het heeft. 
WIJ had met hem een vraagge
sprek over de snelevoluerende 
toestand in de Balkan. 

James Baker, na zijn bezoek in Belgrado op 
21 juni méér wist..." 

• Is het waar dat Kroatië, Slovenië en 
Kosova separatistisch denken en hande
len? 

Willy Kuijpers: „Een deel van de pers wil 
ons dat doen geloven. Neen, de toestand in 
Joegoslavië kan je zo samenvatten: de Ser
viërs willen in hun Pruisische-franskiljonse 
traditie, een centralistische eenheidsstaat in 
stand houden onder Sen/ische nationaal-
kommunistische leiding, f^aar de andere vol
keren willen in meerdere of mindere mate 
zelfbestuur binnen een te hemieuwe konfe-
derale unie. Het zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren is in opmars van aan Baskenland, 
Andaloesië over Vlaanderen tot in Armenië! 
'Wat geldt voor de gedekoloniseerde volkeren 
in Afrika en Azië, wat geldt voor de Palestij-
nen, geldt ook voor de Slovenen, Kroaten en 
Kosovaren enz.. Dat betekent daarom nog 
niet dat zij „separaat" willen gaan wonen. De 
meeste politieke leiders bij die volkeren zijn 
bewuste konfederalisten. Niemand in Europa 
kan nog eigentijds én separatistisch leven. 
Dat is een achterhaalde staatsnationalisti-
sche beleidsgedachte. Kommunistisch Alba
nië bewees dit overigens zeer goed." 
• Jij hebt ooit de Servische president 
Slobodan Milosevic met Stalin en Hitler 
vergeleken, hoe kom je daarbij ? 

Willy Kuijpers: „Deze vrij jonge politikus 
- die rechten studeerde, klom langs allerlei 
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LANDUIT 

Op het kabinet van Eyskens overhandigden de VU-kopstukken Gabriels, Vandemeulebroucke, Kuijpers en Luyten in het 
gezelschap van een twintigtal Slovenen een petitie. ('o»» J van Der Perre) 

intriges snel op in de Joegoslaafse KP. Hij 
wist, net als Hitler, handig tiet socialisme met 
het Servische nationalisme te vermengen in 
één Herren-ideologie. Met demokratie en 
inspraai< veegt hij de vloer aan. En al de 
anderen zijn voor hem Untermenschen of 
kapitalisten. Denk maar hoe ongenadig hij 
vorig jaar tegen Sen/lsche, anti-kommunisti-
sche betogingen het leger inzette. Bij dit alles 
weet hij toch de Sen/isch-ortodokse kerk te 
binden en goed te vriend te houden. Net 
zoals Hitler en Stalin ongestraft gebieden 
aanhechtte op betwistbare historische gron
den, deed hij hetzelfde met Kroaatse, Hon
gaarse en Kosovaarse woongebieden. De 
Servische geheime politie werkt op schema 's 
uit Himmlers tijd. De Kroaat Stjepan Mesic die 
bij beurtrol sedert mei al Voorzitter van de 
Joegoslaafse federatie moest worden, werd 
gewoonweg door Milosovic buiten spel gezet 
met de stemmen van de Kosovaarse en 
Voijvodinese nep-vertegenwoordigers. Er is 
dus niet veel nieuws onder de zon wanneer je 
deze praktijken projekteert op het nazisme of 
het kommunisme." 

• Dreigt er een libanlsering in Joegosla
vië? 

Willy Kuijpers: „Langzamerhand groeit er 
in Joegoslavië een inhoudelijke en strategi
sche aktie-eenheid van de andere deelrepu
blieken tegenover de Sen/ische brutale 
machtspolitiek Zal het leger de Sen/ische 
sterke man, hMlosovic, blijven steunen? 'k 
Weet het dat generaal Blagoje Adzic, de 
stafchef van het Joegoslaafs leger, een harde 
uit de vorige kommunistische generatie, 
trouw Milosovic steunt én bewaakt. Maar 
vergeet niet dat de eerste grote deserties in 
het leger op gang komen. Reeds toen ik voor 
enkele weken ginds was, vertelden Koso
vaarse, Sloveense en Kroaatse soldaten me, 
dat ze nooit op hun volk zouden schieten. De 
eerste wapenvoorraden werden onlangs in 
de handen gespeeld van de Kroaatse en 
Sloveense milities... Daaruit kan een verbe
ten, ingegraven Libanon-politiek volgen. En 
vergeet niet: de Hongaren steunen met hun 
wapens Kroatië, dat is ook een historisch 
feit... Je kent mijn standpunt: zolang er 
ongekontroleerd wapens verhandeld wor
den, hebben de politiek en de demokratie 
weinig kansen..." 

ONZE INBRENG 
• Welke rol spelen de Helsinki-akkoor-
den? 

Willy Kuijpers: „Na de 2de WO hebben 
de „grote drie" in Potsdam en Jalta Europa 
doormidden gedeeld. De beide grote 
machtsblokken leefden vijandig op ons Euro
pees schiereiland. Intussen werd in Praag de 
Comecon ontbonden. De Muur en het IJze
ren Gordijn werden filmbeelden. Maar eer het 
zover kwam bouwden in 1965 een 35-tal 
staten hun Konferentie voor Veiligheid en 
Samenwel-king uit in Helsinki Vandaar de 
naam. Ik was er bij toen de eerste toetsings-
konferentie in Belgrado werd gehouden. We 
deelden er pamfletten uit voor vele dissiden
ten die in de Sovjetunie gevangen werden 
gehouden. Van Djilas - de bij Tito in ongena
de gevallen ideoloog - en Adem Demagi, de 
Kosovaarse schrijver, die bijna 30 jaar gevan
gen zat in Joegoslavië, werden onze grote 
foto's afgenomen. Zeggen dat dit akkoord, 
ook ondertekend door Joegoslavië, nu zijn 
rol moet spelen. Het biedt de weg van het 
zelfbestuur en van de samenwerking. De 
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Sovjetunie hanteerde het om de Oder-Neis-
segrens definitief vast te leggen tussen Polen 
en Duitsland Wie aarzelt er nu om het tav 
Servië te gebruiken Servië wil - en dat is 
overduidelijk - zip grenzen verleggen Het 
loert met alleen op 1/5e van het Kroaats 
gebied, maar wil evenmin Kosova, Voijvodina 
los laten uit zijn bezettingsgreep En daarna 
volgt l^acedonie Want ook daar, net zoals 
nu Bosnie-Herzogovina, meent Servië ge
biedsaanspraken te laten gelden Het is te 
gemakkelijk dat een aantal Europese staten 
het terreurgebeuren in Joegoslavië herleiden 
tot een binnenlands probleem, daar waar ze 
het opheffen van de DDR mee venA/ezenlijk-
ten Wie wacht op wie om de Helsinkh 
akoorden opnieuw te toetsen aan de revolu
tionair-gegroeide werkelijkheid der volke
ren ' " 

• En wat deed de Volksunie nu zélf voor 
de volkeren in Joegoslavië? 

Willy Kuijpers:,, Dat is heel wat Karel van 
Reeth bracht met een ploegje de hulpaktie 

Moeder Tereza op gang De VUJO bezocht 
Kosova na ons en met de Europese Volksho
geschool verbroederden we volop in Slove
nië in augustus 1990 We brachten de Slo
veense, Kroaatse en Kosovaarse bannelin
gen in Vlaanderen bij mekaar In de Senaat 
namen we verschillende initiatieven Walter 
Luyten interpelleerde Jaak Vandemeule-
broucke en onze Regenboogfraktie bewerk
ten het Europees Parlement Vrijdag 28 juni 
stond de VUJO met de Albanese-, Kroaatse 
en Sloveense vrienden te betogen voor het 
EG-gebouw te Brussel En met hen trokken 
we op 1 juli naar minister Eyskens om het 
standpunt van de regering mede te bepalen 

Het Europa-der-volkeren en regio's vormt 
samen met de vrede een basispunt van ons 
programma f^ag ik tijdens dit vraaggesprek 
alle lezers uitnodigen deel te nemen aan 
onze betoging voor het EG-Berlaymontge-
bouw aan het Schumannplein te Brussel 
(zijde Wetstraat) op zaterdag 6 juli om 
14u 30 ' En dat elkeen zijn leeuwevlag mee-
brenge'" 

• Verwacht je veel volk? 

Willy Kuijpers: „Wel, de vakantie kan een 
spelbreker zijn fvlaar toch Spijtig genoeg 
ben ik zelf buitengaats Dat weekeinde trach
ten we in Diyarbakin met onze Koerdische 
vrienden een politieke samenwerking op te 
zetten Tevens kontroleren we er ter plekke of 
ons ± 400 000 kg hulpgoederen goed ver
deeld werden Daarbij aansluitend bereiden 
we er de alfabetisenngsprojekten voor Ver
geet met dat 98 % van de Koerden in Turkije 
het Koerdisch met kunnen schrijven 

Sommige beweren wel eens dat is mooi 
zo'n akties, maar wat wordt Vlaanderen daar 
beter door' Hen antwoord ik simpelweg het 
Europa-der-Volkeren bewerkstelligen is een 
direkt Vlaams voordeel Vorm geven aan die 
Europese toekomst, waarvan we een 
Vlaams-Nederlands deeltje vormen is een 
éérste opdracht voor deze tijd Vergeet 't met 
dat de staatsnationalisten hun konstruktie 
overeind willen houden boven een massa 
oververbruikende, kleurloze Europeanen van 
Amerikaanse snit " 

BEELDSPRAAK 
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EUROPESE POLITIEKE E 
TUSSEN DROOM EN DAAD 

Z
OWEL binnen de Federale als 
Vlaamse regering volgt de VU dit 
dossier met argusogen. Vice-eer-
ste minister Hugo Sc/i//tz blijft zich 
zorgen maken over de manier 
waarop op Europees nivo gesleu
teld wordt aan een regeling van 
gemeentelijk stemrecht voor EG-
burgers overal in de EG. 

Voor de VU moet dit stemrecht 
aan een aantal voonwaarden ge

koppeld worden, rekening houdend met de 
specifieke problemen van ieder lid of deel
staat. 

SCHILTZ BOOS... 
Wie kiesrecht wil moet gemeentelijke be

lastingen betalen. Afwijkingen moeten moge
lijk blijven voor gemeenten met grote vreem-
delingenkoncentraties. De verkiesbaarheid 
wordt gekoppeld aan de kennis van de 
streektaal en een langdurig verblijf. Verder 
pleit de VU voor het opnemen van het subsi
diariteitsbeginsel in het ontwerpverdrag. Zo 
wordt dit beginsel afdwingbaar bij het Euro
pese Hof van Justitie. Wat het kuituur- en 
onderwijsbeleid betreft moet aan het Europe
se nivo zo weinig mogelijk bevoegdheden 
worden toegekend. Het federalistische subsi
diariteitsbeginsel moet hier ten volle kunnen 
gelden. Europa moet de bevoegdheden van 
regio's en gemeenschappen erkennen en 
rspekteren. Via een eigen kuituur- en onder
wijsbeleid moeten regio's en volkeren volop 
hun eigen verantwoordelijkheid kunnen op
nemen, zonder dat er een doorkruisende 
politiek van bovenuit kan gevoerd worden. 

Verder pleit de VU om art. 92 van het EEG-
verdrag te wijzigen zodat steunmaatregelen 
voor kultuurgoederen wel verenigbaar zijn 
met de interne markt. 

...OP EYSKENS 
Tijdens het vragenuuurtje in de Senaat 

vroeg senator Willy Kuijpers aan minister 
Eyskens het Duitse voorstel te steunen dat de 
opnchting van een zelfstandig regionaal be
langenorgaan voorstelt. De VU verzet zich 
tegen het huidige voorstel waarin gepleit 
wordt voor de opname van een regionaal 

orgaan in het Ekonomisch en Sociaal Komi-
tee. Verder pleitte senator Kuijpers voor een 
wijziging van artikel 173 van het EEG-verdrag 
dat de regio's de rechtstreekse toegang moet 
geven tot het Europese Hof van Justitie. 
Vervolgens vroeg hij Eyskens in welke mate 
de federale regering rekening houdt met de 
beslissing van de Vlaamse Regering om de 
eenparigheid te vragen inzake kulturele ma
teries. ,,Dit is een zaak van algemeen Euro-

De eenmaking van Europa stont! 
vorige week opnieuw In de be
langstelling. Eind vorige week 
kwamen in Luksemburg de rege
ringsleiders bijeen om een ba
lans op te maken van de twee 
regeringskonferenties. Sinds de
cember vorig jaar bereiden d e ^ 
de bepalingen voor die nodig zijn 
om de Ekonomische en Monetal-
re Unie en de Europese Politieke 
Unie In het EG-verdrag een wette
lijke basis te geven. Wat de poli-
teke eenmaking betreft moet er 
nog heel wat verduidelijkt wor
den; vooral inzake het Gemeen-
schappelijk Buitenlands en Vei
ligheidsbeleid, de rol van het Eu
ropees parlement en de uitbrei
ding van de bevoegdheden van 
de Gemeenschap. Verwacht 
wordt dat de belangrijkste beslis
singen onder het Nederlandse 
voorzitterschap zullen vallen. De 
VU Vlaamse Vrije Demokreten 
menen dat hier grote belangen 
op het spel staan. Daarom blijft 
de VU zich verzetten tegen een 
sluipende besluitvorming en 
vraagt een permanent overleg 
binnen de regering en het parle
ment. 

pees belang, waarvoor volgens de Belgische 
grondwet de nationale regering bevoegd is. 
Uiteraard mag de Vlaamse regering meepra
ten", aldus de minister van Buitenlandse 
zaken. 

Uit dit antwoord blijkt dat binnen de CVP 
meer dan een loopje genomen wordt met de 
gezonde federalistische opvatting waarin de 
verschillende beslissingsnivo's recht wordt 

H. Schlltz: „Wij hebben geen dertig 
jaar aktie gevoerd voor een federaal 
België om het op het EG-vlak opnieuw 
onder unitaire voogdij te plaatsen!" 

(foto WIJ) 

gegeven. Vice-premier Schlltz is daarover wel 
zeer kernachtig duidelijk: „Er werd geen 
dertig jaar lang aktie gevoerd om van België 
een federaal land te maken om het op Euro
pees vlak opnieuw onder een unitiare voogdij 
te plaatsen!" 

BIJVAL 
Uit reakties van enkele kultuurverenigingen 

blijkt de VU niet langer alleen te staan met 
haar kommer. Zo viel de Vlaamse Volksbewe
ging in een mededeling Hugo Schlltz bij. 
Zowel het Vermeylenfonds, als het Davids-
fonds eisen in hun 11 juli boodschap strikte 
voonwaarden voor het EG-stemrecht. Beide 
kultuurverenigingen dringen aan om waak
zaam te blijven. „Een evolutie naar meer 
Europa is niet a priori een gevaarlijke ontwik
keling en het feit dat Brussel Europese hoofd
stad wordt, is evenmin bij voorbaat af te 
wijzen. Dit wil dan weer niet zeggen dat het 
zo maar zonder meer te aanvaarden is." 

(ge) 
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TWEE VISIES OVER 
VLAANDEREN EN EUROPA 

De Antwerpse Vlaamse nationale Debat-
klub organiseerde vorige donderdag een de
batavond over Vlaanderen en Europa. Spre
kers waren VU-Europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke en VI.B.-voorzltter en even
eens EP-lid Karel Dillen. Zo'n 100 toehoor
ders maakten er kennis met twee 
tegengestelde politieke keuzen. 

BONN? 
Karel Dillen ziet geen heil in Europa, wil in 

de eerste plaats onafhankelijkheid voor 
Vlaanderen en wil als Vlaming de Europese 
arena binnentreden. Zolang die onafhanke
lijkheid er niet is, moet er binnen Europa niets 
gebeuren. Daarom wil zijn partij voorlopig 
geen uitbreiding van de Europese bevoegd
heden en wil niets meer dan een „konfedera
tie van staten". 

De keuze van Brussel als Europese hoofd
stad bedreigt niet alleen de Brusselse Vlamin
gen maar evenzeer geheel Vlaams-Brabant. 
Daarom wil Dillen dat niet één, maar liefst alle 
Europese instellingen Brussel verlaten. Waar
om niet naar Bonn, nu daar kantoorruimte 
vrijkomt? 

Dillen wil ook niets weten van samenwer
king met Nederland. Hij is anti-Hollands want 
Nederland zal alleen met Vlaanderen samen
werken als Vlaanderen als zelfstandige staat 
bestaat. Zijn betoog werd gespekt met aan
vallen op de VU, waarbij halve en hele leu
gens venwerkt werden tot simplismen, ver
eenvoudigingen en sloganesk taalgebruik. 

REGIONAUSME 
Vandemeulebroucke lichtte de VU-keuze 

toe. Het kwam er op aan 24 volksnationale en 
regionalistische Europese politieke partijen te 
bundelen rond een gemeenschappelijk pro
gramma in een fraktie van het EP. Een 
prestatie, als je de evolutie in zetels ziet: van 
2 in 1979 over 4 in 1984 tot 15 in 1989. 

Vandemeulebroucke wil zich niet beperken 
tot de zuiver staatkundige problematiek, hoe 
belangrijk die ook is. Het komt er ook op aan 
te antwoorden op andere uitdagingen die 
volkeren en regio's bedreigen: de grootscha
ligheid van de ekonomie, het gebrek aan een 
Europese sociale dimensie, het misbruik van 
de natuur, de overdreven aandacht voor 
ekonomie ten nadele van kuituur, de groei 
van een monokultuur. 

De VU heeft een Europees maatschappe
lijk projekt en wil een Europa van volkeren en 
regio's tot stand brengen. 

Brussel als Europese hoofdstad schept 
problemen maar evenzeer mogelijkheden. 
Willen we Vlaanderen in de rand van Europa 
plaatsen of willen we gebruik maken van de 
aanwezigheid van de EG in Brussel ? Vlaan
deren moet het heft in eigen handen nemen 
en zich als regio binnen de EG profileren. De 
negatieve gevolgen van de EG-aanwezigheid 
kunnen bestreden worden door doordachte 
maatregelen. De Vlaamse regering moet nu 
maar eens eindelijk een sociaal grondbeleid 
voeren. De totstandbrenging van BPA's moet 
aan de bevoegdheid van de gemeenten wor
den onttrokken en in handen komen van 
Federaties van Gemeenten. 

,Zijn de vreemdelingen onze vijanden of 
zijn de echte vijanden de Zaventemse Ver-
ac's of de graven en baronnen grootgrond
bezitters, die omwille van de smeer grote 
stukken rand verkopen en verkavelen?", 
vroeg Vandemeulebroucke zich af. 

Vlaanderen moet zijn Europese inwijkelin-
gen openhartig tegemoet treden. De over
heid schiet daarin te kort. 

Vandemeulebroucke verspreidt in het na
jaar onder alle EG-ambtenaren een brochure 
in negen talen waarin de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging wordt geschetst en waar
in uitgelegd wordt wat Vlaanderen de vreem
delingen te bieden heeft, maar ook wat Vlaan
deren van hen venwacht. 

Vandemeulebroucke was vorig jaar de ini
tiatiefnemer van een samenwerkingsakkoord 
tussen de nederlandstalige EP-leden. De erin 
vervatte stellingen zijn nog steeds aktueel en 

Brussel hoofdstad van Europa: van 
de regen in de drop, of na regen komt 
zonneschijn ? (foto Beiga) 

zullen dit jaar aan het Nederlands Voorzitter
schap worden voorgelegd. 

De daaropvolgende konfrontatie met het 
publiek verliep hoffelijk en sereen. Achteraf 
vertrouwde een VB-bestuurslid ons stilletjes 
toe dat Vandemeulebroucke de morele over
winnaar van de avond was, Vandemeule-
broucke's betoog had hem doen nadenken. 
Sommige ballonnetjes werden alvast door
prikt. De VI.BIok-retoriek beperkt zich tot 
separatistische sloganistiek. Vlaanderen 
moet een onafhankelijke staat worden en zo 
Europa binnentreden. Vandemeulebroucke 
wil best in die optie meegaan op voorwaarde 
echteróai vooraf een oplossing wordt gevon
den voor de positie van de Brusselse Vlamin
gen. Antwoord van Dillen: Brussel is Vlaan
deren. Waarmee dus meteen dé oplossing 
wordt aangereikt. Ons leek de uitspraak al
vast een Ultieme Hallunicatie. 

VLAANDEREN 
EN NEDERLAND 

Dillen verweet de VU en de Europese Vrije 
Alliantie ook vaagheid in haar regionalisme. 
„De ef7e keer hebben jullie het over volkeren. 
De andere keer over (ekonomische) regio 's". 

Waarop Vandemeulebroucke antwoord
de : „Dat heeft niets met vaagheid maar alles 
met de realiteit te maken. De Europese kaart 
kan niet alleen op basis van volkeren worden 
hertekend. Andalusië of Lombardije hebben 
nu eenmaal een andere geschiedenis dan 
Baskenland of Sardinië. Maar je kan niet 
ontkennen dat er wel een groeiend regionaal 
bewustzijn aanwezig is. Daarom komt de VU 
op vooreen Europa van volkeren en regio's." 

Meteen ook de kans om de VI.BIok-alliantie 
met Le Pen en konsoorten aan te pakken: 
„Daarom verkiezen wij een fraktie van regio-
nalisten en volksnationalisten boven een sa
menwerkingsakkoord met staatsnationalis-
ten als Le Pen die de Korsikaanse, Frans-
vlaamse, Bretoense of Elzasser strijd voor 
meer autonomie hartgrondig tegenwerkt." 

Les uit deze avond: goedkoop taalgebruik, 
sloganistiek, verdachtmakingen, „wij zijn de 
zuiveren"... Dat waren zowat de ingrediënten 
waarmee het VI. Blok de niet-nadekende 
kiezer in haar kamp probeert te lokken. 
Daartegenover staat een open en berede
neerd nationalisme, dat moeilijkheden en 
problemen onderkent en probeert er een 
waardig antwoord op te geven. Dat is niet de 
weg van de gemakkelijkheid... maar hij is 
zoveel boeiender en wellicht ook waardevol
ler. 

Bart Staes 
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TSJECHO-SLOVAKIJE, 
WAAR ZIJN JE BOSSEN 

EN BEEMDEN? 

G
OED verscholen achter het 
IJzeren Gordijn lag het Oost
blok aan een onheilspellend 
tempo te rotten Tot deze kon-
kluzie komt men wanneer men 
de moeite neemt om de ware 
toedracht van de ekologische 
toestand in landen als de vroe
gere DDR, Hongarije, Roeme
nie, de USSR, na te gaan 

De grote schuldige aan het 
milieu-rampgebied is het kommunisme met 
zijn planekonomie, grootschalige landbouw, 
ontstellende verspilling en censuur Bij de 
centrale planning van de ekonomie ging de 
uitvoering van het plan altijd voor op ekologi
sche overwegingen De kollektieve socialisti
sche landbouw vroeg om de inzet van zware 
landbouwmachines om de uitgestrekte, 
boomloze oppervlakten te bewerken, met 
erosie en overbemesting tot gevolg 

De kommunistische staatshuishouding 
was ook een parel van inefficiëntie De Pra-
genaar gebruikt volgens de statistieken ge
middeld 450 kubieke meter water per dagi 
De werkelijkheid zal een honderdste van dit 
astronomisch getal bedragen Maar een der
de van het water komt gewoon met bij de 
verbruiker Op wonderlijke wijze verdwijnt 
het gewoon in het mets weggelekt als ge
volg van barsten in het leidingnet Ten twee
de IS de industrie een waterverspiller van 
formaat En natuurlijk wordt het beschikbare 
water steeds verder vervuild Er wordt zwan
gere vrouwen afgeraden om nog leidingwa
ter te drinken 

VERSPILLING 
Gemiddeld hadden de Oosteuropese eko-

nomieen twee tot dne keer zoveel energie 
nodig als de Westeuropese en Ameikaanse 
voor dezelfde output En wat voor energie 
dan nog zwaar vervuilende bruinkoolcentra-
le's staan m voor ongeveer 40% van de 
energievoorziening, steenkool zorgt nog 
eens voor 20% Volgens een rapport uit '83 
was toen reeds 75% van de beschermde 
natuurgebieden verwoest, en ongeveer 25% 
sterk aangetast Alleen in Bohemen en Mora-
vie was in '85 700 000 hektare woud aange
tast of afgestorven, dat is 27% van de totale 

oppervlakte aan bos Men schat dat dit eind 
verleden jaar opgelopen is tot 42% en in 
2020 zelfs 1,6 miljoen hektare of 64% zal 
bedragen 

En de mens' Het is bekend dat de milieu
vervuiling eerst de korstmossen vernietigt, 
dan de insekten, vervolgens de hogere dier
soorten en dan pas de mens In '83 werd 
reeds een schokkend Amerikaans rapport 
over Noord-Bohemen bekendgemaakt in 
vergelijking met de rest van het land was de 
zuigelingensterfte er 12% hoger, er waren 
meer ziekten, kankers en zwakzinnigheid, en 
een dne tot vier jaar lagere levensverwach
ting 

Onder het koRimunisme werd 
Tsjecho-Slovakije op vakkundi
ge wijze ekoiogisch naar de 
vaantjes geholpen. De mflleu-
problemen in Bohemen, Mora-
vlë en Siovakije zijn onvoor
stelbaar groot, en de middelen 
om ze op te tossen schaars. 
Men schat dat er de volgende 
20 jaar een slordige 200 miljard 
kronen (plusminus 220 miljard 
frank) nodig is om alle rommei 
op te ruimen. 

Op dit ogenblik zijn de Noordboheemse 
omstandigheden uitgezaaid in heel Tsjecho-
Slovakije Meer dan 50% van de burgers 
leeft in ekologisch belast gebied De zuigelin
gensterfte steeg de jongste vijf jaar van 15,3 
naar 23,5 per duizend geboorten De gemid
delde levensverwachting is met 67,5 jaar 
voor mannen en 75 voor vrouwen teruggeval
len tot het laagste nivo sedert 1960 

Rees tegen deze afgrijselijke aftakeling en 
verloedenng dan geen protest van de publie
ke opinie, vraagt u zich af Wel, in de 
kommunistische landen bestond er ook nog 
zoiets als censuur Hoewel zelfs die met kon 
verhinderen dat af en toe een alarmernd 
bericht verscheen, liet ze wel twijfel bestaan, 
en zorgde ze ervoor dat slechts een beperkt 
aantal mensen de ware algemeen verspreide 
rampzalige toedracht kenden 

In '82 kregen de ambtenaren van het 
Tsjechische ministerie van Volksgezondheid 
het verbod om de katastrofale gevolgen van 
de milieuvervuiling openbaar te maken 
Want de leiders in Praag wilden eens weten 
hoe erg hun land nu eigenlijk wel stonk Het 
rapport dat in '83 klaar was moest vanzelf
sprekend stnkt geheim blijven, maar het 
bevatte zo'n vernietigende konklusies dat al 
begin '84 uittreksels ervan m Le Monde 
verschenen Maar in Tsjecho-Slovakije ble
ven onafhankelijke ekologische initiatieven 
verboden als „subversieve aktiviteiten" 

GREENPEACE 
Na de omwenteling werd de ware omvang 

van de ekologische ramp Tsjecho-Slovakije 
snel zichtbaar Onafhankelijke milieuvereni
gingen togen aan het werk, met studies en 
metingen, met plaatselijke initiatieven 
Greenpeace is op dit ogenblik een buro in 
Praag uit de grond aan het stampen Vreemd 
genoeg kan de m het Westen razend populai
re milieu-organisatie in Tsjecho-Slovakije op 
heel wat minder simpatie bij de bevolking 
rekenen 

De reden hiervoor is eigenlijk vrij simpel 
het verzet van Greenpeace tegen nukleaire 
energie Momenteel is slechts een twintig 
procent van de Tsjecho-Slovaakse energie
voorziening nukleair In tegenstelling tot an
dere landen in Europa, is het publiek met 
sterk tegen de inplanting van kerncentrale's 
gekant Volgens opiniepeilingen is de bevol
king evenredig verdeeld in tegen- en voor
standers De voorstanders bepleiten de ver
dere uitbouw van de kerncentrales om een 
milieuvriendelijker alternatief te hebben voor 
de zwaar vervuilende bruinkoolcentrales 

Bovendien, zo zeggen ze, heeft men m het 
westen, waar nukleaire energie een veel 
groter aandeel heeft in de energievoorzie
ning, makkelijk kritiek leveren Ook daar ging 
toch de ekonomische groei voor op de ekolo
gische toekomst' En dan is nukleaire ener
gie toch milieuvnendelijker dan bruinkool-
centrales' Zoals de federale minister van 
Milieu Josef Vavrousek het stelt De beste 
kerncentrale is die die nooit gebouwd wordt 
Maar op dit ogenblik in de ontwikkeling van 
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Zo'n 40% van de energievoorziening in Tsjeclio-Siovaltije bestaat uit bruinicool. Het is er massaal voorlianden en l igt niet 
diep onder de grond, zodat het in dagbouw ontgonnen kan worden... (toto seiga) 

Tsjecho-Slovakije kunnen we niet zonder 
kerncentrales. 

De nieuwe machthebbers zijn vastbeslo
ten om de milieuverloerdering met man en 
macht te lijf te gaan. Spijtig genoeg zijn de 
middelen daartoe volstrekt ontoereikend. 
Het land telt drie milieuministers: een federa
le, een Slovaakse en een Tsjechische. De 
Tsjechische milieuminister kan beschikken 
over een budget van 7,5 miljard kronen 
(ongeveer 8,3 miljard fr.), zijn Slovaakse 
kollega kan 5,6 miljard uitgeven (ongeveer 
5,9 miljard fr.), en de federale minister (die 
ook heel wat minder bevoegdheden heeft) 
moet het stellen met 350 miljoen kronen (een 
kleine 400 miljoen frank). Tegenover de ge
schatte kostprijs om Tsjecho-Slovakije op te 
ruimen bijna belachelijk: de toenmalige Tsje
chische milieuminister Bedrich Moldan ver
klaarde in oktober '90 dat de milieubescher
ming in zijn republiek alleen jaarlijks min
stens 20 miljard kronen kost, of drie keer 
zoveel als het bedrag waarover men momen
teel beschikt. 

WIEGENDE ZEEËN 
Met internationale akkoorden en projekten 

tracht men wat meer druppels op de hete 
plaat te plengen. Tsjecho-Slovakije maakt 
samen met Italië, Joegoslavië, Hongarije en 
Oostenrijk deel uit van de Pentagon-groep, 
waarin men de milieuregelingen van die 
verschillende landen op elkaar tracht af te 
stemmen. Het Moldau-land ontvangt ook 
voor zo'n 30 miljoen ecu steun van de 

Europese gemeenschap voor 17 studie- en 
kontroleprojekten op milieuvlak. Er wordt ook 
samengewerkt met de Skandinavische NEF-
CO (Noordse milieu-samenwerkingsorgani
satie), vooral met het oog op de vervuiling 
van de wateren die in de Baltische en Noord
zee uitmonden. 

Bij zijn ambtsaanvaarding van het voorlo
pig presidentschap op nieuwjaarsdag 1990 
zei Vaclav Havel liet volgende: We hebben 
de bodem, de rivieren en de wouden die 
onze voorvaderen ons toevertrouwd hebben, 

volgestouwd met afval en we hebben mo
menteel het meest verloederde milieu van 
heel Europa. Havel zal niet de eerste en niet 
de laatste Tsjech of Slovaak zijn die een 
beetje weemoedig wordt bij het beluisteren 
van het derde deel van Smetana's simfonie 
Mijn vaderland: Uit de beemden en bossen 
van Bohemen. Zoals JefMaton in een ande
re bijdrage in dit blad vertelt: Wat voor zin 
heeft het nog over „weiden als wiegende 
zeeën" te zingen, als er geen weiden als 
wiegende zeeën meer zijn ? 

(Pdj) 
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materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

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

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

15.000 BOEKEN 
WELDRA NAAR SURINAME 

Verleden week werd te Gent de aktie Open 
boek voor Suriname plechtig afgesloten. Het 
IS een mooie avond geworden, niet alleen 
omdat hij door de aanwezige Surinamers met 
zoveel verve gekleurd werd, maar vooral 
omdat de rezultaten van de aktie zeer bemoe
digend zijn. 

BREDE SAMENWERKING 
Men zal zich herinneren dat Vakbel het 

initiatief had genomen om middels een boe
ken- en plateninzameling de lektuurvoorzie-
ning in de gewezen Nederlandse kolonie 
weer op peil te brengen. Vakbel koördineerde 
het projekt dat door 15 lidorganisaties werd 
gesteund. Vlug bleek dat ook enkele bedrij
ven, waaronder uitgeverijen, gemeentelijke 
kultuurraden en biblioteken, literaire tijschrif
ten en NGO's medewerking verleenden. Be
langrijk was de betrokkenheid van de Stich
ting Cultureel Centrum Suriname dat zal 
instaan voor een overlegde verspreiding van 
de schenking over haar biblioteken, de Stich
ting Wetenschappelijke Informatie en het In
stituut voor Opleiding van leraren en middel
bare scholen in Suriname zelf. 

Koördinator J.-P.Roosen maakte een ba
lans op van de aktie. 15.000 boeken of zo'n 
12 ton literatuur, honderden letterkundige 
tijdschriften, 32 LP's, 5 muziekkassetten en 
een niet nader omschreven aantal gezel
schapsspelen. 

De financiële giften zullen aangewend wor
den om de verschepingskosten die Ontwik
kelingssamenwerking op zich neemt te hel
pen dragen. Het inpakken van de zending, 1 
kontainer, gebeurde door SOS Ziekenhuizen/ 
Doe Mee dat zich reeds eerder in de Derde 
Wereld verdienstelijk maakte. De lading ver
trekt op 11 juli a.s. vanuit Rotterdam. 

Te Gent spraken zowel minister André 
Geens van Vlaamse zijde, als de tijdelijk 
zaakgelastigde Evert Azimullah en kultureel 
attachée mevrouw Cynthia Mc Leod-Ferrler 
van Surinaamse zijde hun dank en bewonde
ring voor het initiatief uit. 

De minister schetste de moeilijkheden van 
Sunname en verduidelijkte zijn beleid tegen
over dit land en mvr. Mc Leod stelde :„ 
Suriname heeft de leerplicht reeds in 1876 
ingevoerd en gebruikt het Nederlandse on-
derwijssisteem. Ondenwijs en ontwikkeling 
hebben in elk gezin absolute prioriteit, maar 
het gemis aan boeken speelt ons parten. 
Daarom is deze aktie zo belangrijk voor ons, 
het verheugt ons dat zij vanuit Vlaanderen is 
opgestart." 

En meteen werd de manke (kulturele) ver
houding tussen Nederland en Vlaanderen 

OPBt W£K VDOR. SuRtNAMf -

met Suriname aangesneden. Beiden landen 
laten het hangen en verstoppen zich wat 
graag achter de ,,politieke toestand" in het 
verre land. 

Zowel J.-P. Roosen als Johan Beke wezen 
er in hun toespraak op. „ We moeten vaststel
len, verklaarden zij, dat de Vlaamse overheid 
achterblijft. We hopen dat onze aktie een 
sinjaal mag zijn om de draad weer op te 
nemen." 

In een debat tussen Joris De Deurwaerder, 
ambtenaar bij de Vlaamse Raad, J.Beke en 
Mark Vandommele, kwamen zin en onzin van 
kulturele akkoorden ter sprake. Een binnen
gekomen faxbericht van minister Dewael liet 
er geen twijfel over bestaan: Suriname moet 
eerst een demokratisch bestuur hebben, dan 
pas kan er over samenwerking gesproken 
worden. Wat de zaakgelastigde de opmer
king ontlokte dat er In zijn land zopas demo-
kratische verkiezingen plaatsvonden en een 
regeringsonderhandelingen aan de gang 
zijn. 

In een slottoespraak wees Johan Beke er 
op dat de aktie het bewijs heeft geleverd dat 
Vakbel en de meewerkende organisaties ook 

TOP 20 VAM DE SCHENKERS 
1. Uitgeverij Van In (Lier) 
2. Cynthia Mc Leod-Ferrier (Sint-Genesius-

Rode) 
3. Kulturele Raad van Sterrebeek 
4. FVK Rodenbachfonds-Dosfelkring van 

Tongeren 
5. Sociaal-kulturele Raad van Watermaal-

Bosvoorde 
6. Biblioteek van Komen 
7. Uitgeverij Altiora (Averbode) 
8. Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en 

FW van Deerlijk 
9. POB van Waregem 

grote projekten aankunnen die voor herha
ling vatbaar zijn, ook ten bate van andere 
landen waar Nederlands gesproken wordt. 
Hij herhaalde tevens het pleidooi voor een 
Top van de Nederlandssprekende landen. 

Vermelden wij nog dat de slotavond Open 
boek voor Suriname opgefleurd werd door 
vrolijke Surinaamse dames in klederdracht, 
een dito muziekbandje Glenn Weiz and 
Friends en Surinaamse gedichten door Mau-
rits Van Liedekerke. 

DOORGAAN 
Ondertussen komen nog schenkingen bin

nen, o.m. vanwege een basisschool in Bra
bant (N) die de deuren en de boeken sluit, 
zodat de aktie nog verder kan lopen. Wie wil 
meewerken kan steeds kontakt opnemen 
met Vakbel, Limburgstraat 90 te 9000 Gent 
(091/23 01 36 ) of met Mark Vandommele, 
kab. Ontwikkelingssamenwerking 
(02/210.19.30). Ook voor het inrichten van 
Suriname-avonden kan men op deze adres
sen terecht. 

10. Biblioteek van Deerlijk 
11. Familie Hoyaux (Schoten) 
12. NCOS-Oost-Vlaanderen (Gent) 
13. Gemeentebestuur van Meise 
14. Stichting Ons Erfdeel (Rekkem) 
15. POB van Oudenaarde 
16. Uitgeverij Davidsfonds/lnfodok (Leuven) 
17. Vereniging Vlaamsnationale Auteurs 
18. FVK Rodenbachfonds-Goossenaerts-

kring van Destelbergen 
19. Vlaams Internationaal Centrum (Brussel) 
20. FW van Vilvoorde 
21. POB van Mortsel 
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DE ZIN VAN HET VLAAMS-
NATIONALISME 

J
EF MATON werkt reeds sedert 1958 
aktief mee in de Volksunie. Hij lever
de als ekonomist bijdragen tot bijna 
alle kongressen en was van 79 tot 
'89 ondervoorzitter van de partij. 
Sinds kort is hij voorzitter van de 
raad van bestuur van het Archief- en 
Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaamsnationalisme (ADVN). Ge
schiedenis heeft Maton steeds ge
boeid. Het artikel in Vlaanderen 

Morgen (2/91), dat ook reeds werd bespro
ken in WIJ nr. 17, is doordesemd van één 
grote overtuiging: het belang van de kennis 
van het verleden. 

Jef Maton: „Wij moeten weten van waar 
we koïïien en waar we naartoe gaan. We zijn 
immers maar een schakel tussen opeenvol
gende generaties. Lopers in een estafette
koers. Punt in een opgaande beweging van 
de geschiedenis. 

Voor mij begint de geschiedenis in de Rift-
vallei in Kenia, waar men de schedels heeft 
gevonden van de Australopiticus. De draad 
loopt over de Nijlvallei, de Eufraat en de 
Tigris, over Plato, Aristoteles en Sofokles in 
Griekenland. In Rome komen de draden voor 
het eerst samen uit de verschillende Romein
se provincies. Paulus legt een koord tussen 
Jeruzalem en Rome. 

Daarna komen de Kelten en Germanen: de 
draad loopt over de middeleeuwen naar de 
Aufklarung. Het kristendom in Europa is on
begrijpbaar zonder voorafgaandelijke kennis 
van de Germaanse mytes, zonder kennis van 
de romaanse en de gotisch architektuur 
Maar het is evenmin begrijpbaar zonder de 
invloed te onderkennen van de Moren. De 
Verlichting is voor mij als wetenschapsmens 
het belangrijkste keerpunt in de geschiede
nis. Daar worden de grondslagen gelegd van 
de moderne wetenschapsbeoefening en van 
de moderne staat De moderne staat is niet 
verstaanbaar zonder kennis van de Aufkla
rung. De regels van een moderne staat zijn 
niet te respekteren zonder het aanvaarden 
van de venvon/enheden van de Verlichting. 

Na de Aufklarung komt de Franse revolutie, 
de oprichting van de Belgische staat en de 
opkomst van de Vlaamse beweging. De 
draad eindigt voor mij voorlopig hier In 
Vlaanderen als deel van Europa. En Europa 
als deel van de wereld. 

Mijn „gesmeten" of „geworpen" zijn is een 
eksistentie. Deze eksistentie situeert zich in 

Vlaanderen. Hier kan ik iets doen. Hier wonen 
mijn geburen, mijn studenten. Hier bevinden 
zich de instellingen waar ik als burger toe 
behoor. Dit is mijn ekologisch biotoop. Van 
hieruit kan ik iets doen, ook voor de rest van 
de wereld: Zaïre, Portugal, Duitsland, Tsje
chië, Slovakije. 

In Vlaanderen Morgen nr. 2/91 
verscheen van de hand van Jef 
Maton een artikel getiteld De 
Vlaamse beweging als zinge-
vingssisteem. Het was een bijdra
ge die Maton geschreven had 
n.a.v. het bezinningsweekend 
van het VU-partijbestuur te He-
ntlksem In november '88. De 
toenmalige ondervoorzitter van 
de Volksunie deed er een aantal 
markante uitspraken over de par
tij, de Vlaamse beweging en de 
relatie tussen beide. Met dit arti
kel togen we verleden week don
derdag naar het liefelijke Deurie 
voor een 11-jull-gesprek, waar de 
professor In de drukke eksamen-
tljd enkele uurtjes vrijmaakte om 
onze vragen te beantwoorden. Na 
ons gesprek braken we ons het 
hoofd over een titel die de inhoud 
ervan het beste zou weergeven. 
Maar hoe vat Je de VU, Roden-
bach, het Vlaamsnationalisme, 
de tweespalt In de Vlaamse be
weging, het Vlaams Blok, ekolo-
gie, de gastarbeiders, omgaan 
met de macht en omgaan met de 
voorkeurstemmen,... In één spre
kende titel ? Een gesprek over de 
zin van het Vlaamsnationalisme 
misschien ? 

De vraag of ik graag Vlaming ben, doet 
niets ter zake. Misschien was ik liever boer in 
Zwitserland geweest Vlaming zijn behoort nu 
eenmaal tot mijn eksistentieel gegeven. Zoals 
mijn gestalte, de staat van mijn gezondheid, 
mijn temperament. Wie zijn staat ontvlucht is 
niet meer funktioneel en niet meer nuttig." 

Maton: "Wilfried Martens koos voor 
de CVP, wat zijn goed recht was. 
Ikzelf, rebels van karakter zijnde en 
in de Vlaamse Beweging geboren, 
ben in de Volksunie gestapt. 

(foto archief) 

IC DIEN 
• In uw artikel schrijft u dat de flamlngantl-
sche kosmos normerend was, een globaal 
zingevingssisteem, met regels over wat 
goed en slecht was. Ik citeer: Hef Vlaams
nationalisme als zingevingssisteem bood 
deze regels aan. Deze waren veeleisend 
voor de persoon. (...) Een graad van al
truïsme, die hoger lag dan de middelmaat. 
Idem voor de rechtvaardigheidszin. Idem 
voor het beoefenen van het schone. Ruikt 
dit niet naar een zekere vorm van elitarls-
me: de Vlaamsnationalist als voortrekker 
van het Vlaamse volk? 

Jef Maton: „Wat is elitair? Ik dacht dat 
iedereen de talenten moest en moet ontwik
kelen die hij gekregen heeft. Eenmaal ontwik
keld, moet de betrokkene deze talenten de
len met de gemeenschap, er de gemeen
schap van laten delen. Dienstbaarheid werd 
dit vroeger genoemd. Bezorgdheid noemde 
Heidegger dat Dat de bezorgdheid in de 
eerste plaats naar de zwakkeren moet gaan, 
is vanzelfsprekend. Het was ook vroeger 
vanzelfsprekend. Op een van de hoekbeel-
den van de IJzertoren stond Ie Dien. En 

t> 
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Maton: "Het is voor een demokratie niet goed ais een bepaald tema taboe 
wordt veridaard. De integratie of niet-integratie van de gastarbeiders is een 
probleem en moet derhalve bespreekbaar zijn. Het is verkeerd dat tema over te 
laten aan het Vlaams Blok! „0,0 „. szommeD 

iedereen, behalve diegenen die de dichters 
met bier associëren, l<ent het gedicht dat 
Wies Moens schreef op een l<erstavond in de 
gevangenis, en dat begin met het vers „l^at 
mij mijn ziel dragen in het gedrang"... „tus
sen de geringen staan en richten hun ogen 
waar blinken uw eeuwige sterren." In de 
sociale ekonomie noemen wij zulks billijkheid 
of „fairness". Op het etische domein heten 
wij zulks rechtvaardigheid of een redelijke 
mate van altruïsme. Zonder deze minimale 
vorm van altruïsme is een gemeenschap niet 
leefbaar Het behoort tot de minimale regels 
van konsensus, die het voortbestaan van de 
groep moeten waarborgen. 

f^aar dit betekent niet dat wij de bevolking 
in alles moeten volgen. Soms laat een bevol
kingsklasse zich leiden of misleiden door een 
overdreven mate van groepsegoïsme, of 
door schrik of door machtsdrang. Dan moet 
men de eis van de betrokken bevolkings
groep niet inwilligen. 

Soms ook kennen wij beter de waarheid. 
„Ter waarheid" schreef de jeugdige bier
brouwer Rodenbach alvorens aan tuberkulo-
se te sterven. Die waarheid mogen wij niet op 
autoritaire wijze opdringen, maar ieder is 
verplicht de waarheid te volgen die hij kent 
Iedereen is tevens verplicht de anderen in te 
lichten en te overtuigen van de waarheid die 
hij bezit Steeds binnen de perken van de 
demokratische spelregels en zonder geweld
pleging." 

• Wat die Rodenbach-historie betreft: u 
schrijft dat het antiritualisme per se en de 
strijd tegen de Viaamsnationale simboliek 
per se niet zinvol zijn. IVIaar is die stelling al 
niet achterhaald? De doorsnee jongeren 
kennen de Viaamsnationale simboliek en 
rituelen niet meer. Rodenbach is voor hen 
bier, of je dat nu graag hoort of niet. 

Jef Maton: „Ik vind dat een domme uit
spraak Wat willen de VU-jongeren daarmee 
nu aantonen ? Dat de jeugd van vandaag 
geen dichters meer leest ? Ik hoop van niet. 
En als ze Rodenbach niet lezen, dan hoop ik 
dat ze toch minstens Shakespeare, dat is ook 
een Engels streekbier trouwens, of Sofokles, 
enz. lezen. 

Wat het overige betreft: de jeugd moge 
dan al niet vertrouwd meer zijn met de 
Vlaamse beweging, het is een feit dat zij, hoe 
dan ook, gebruik maakt van simbolen. Men
sen hebben simbolen nodig om hun innerlij
ke te vertalen. Een vlag, een manier om zich 
te kleden, een groet, ... En ik stel vast dat 
mensen die een bepaalde manier om zich te 
kleden afwijzen, een andere manier van kle
den hanteren om juist aan te tonen dat ze de 
eerste manier afwijzen. 

Het zou kunnen dat de Vlaamse simbolen 
niet langer aangepast zijn aan de heden
daagse jongeren. Maar dat is ook voor een 
stuk de fout van de jeugd. Je moet ook 
aandacht willen hebben voor die band met 
het verleden, de waarden van het verleden en 
de wijze waarop de vorige generatie die 
waarden beleefde. 

Wat nogmaals Rodenbach betreft, je moet 
deze schrijver zoals Conscience en anderen 
situeren in zijn plaats- en tijdsbestek binnen 
het verloop van de trage ontwikkelingsgang 
van ons volk. Hij behoort tot de romantici en 
de romantiek is een voorbije periode. Ik heb 

Rodenbach gelezen op de leeftijd van 15-16. 
Hij heeft op een bepaald ogenblik de jeugd 
wat dichter gebracht bij de dichtkunst, wat 
niet onbelangrijk is. Hij was voor ons tevens 
een van de springplanken naar andere dich
ters, Vlaamse, Nederlandse en andere. Dat 
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hij nu niet meer eigentijds is, is niet belangrijl<. 
De el<spressionisten en impressionisten zijn 
dat ooi< niet meer Dat doet ecliter niets af 
aan hun belangrijl<heid." 

REALPOLITIK 
• In uw artikel schreef u dat het een 
kenmerk is van bevrijdingsbewegingen dat 
ze niet kunnen omgaan met de macht. Kan 
dit ook toegepast worden op de Vlaamse 
beweging en haar politieke dragers ? Kan 
de VU omgaan met de macht? 

Jef Maton: „D/e stelling gaat zeker op 
voor de echte bevrijdingsbewegingen, die 
verdrukte groepen vertegenwoordigen. Zoals 
de bevrijdingsteologen, de mystiek die rond 
de negro-spirituals hing bij de ontvoogding 
van de Amerikaanse zwarten. Maar ik denk 
dat de jongste generatie van VU-politici wel 
degelijk kan omgaan met de macht. In de 
ommezwaai van een partij van de utopie naar 
een partij van de realpolitik heeft Hugo Schiltz 
een belangrijke rol gespeeld. Maar eigenlijk 
was de weg al gebaand door Frans Van der 
Eist 

De VU deelt mee in de macht, speelt het spel 
van de macht mee en maakt er bijgevolg haar 
handen aan vuil. Elke beweging start van een 
utopie. In de vertaling van deze utopie naar 
de konkrete werkelijkheid toe, is zij echter 
verplicht te handelen en macht te verwerven 
om een konkreet programma af te dwingen 
binnen een bepaalde machtsstruktuur Daar
bij treedt zij in de arena tussen leeuwen, 
wolven, honden en krokodillen. Je komt daar 
psichisch niet ongehavend uit Je maakt je 
handen vuil. 

Denk aan het boek „Les mains sales" van 
Sartre. Het verhaal van een jonge kommunist 
die zich met veel idealisme en uit rechtvaar-
digheidsdrang in de sociale strijd werpt, maar 
langzaam en onverbiddelijk verglijdt in een 
kolk van geweld, berekening en cinisme. 
Hierbij bezeert hij zich en schendt hij zijn 
menselijkheid. Dat is onvermijdelijk. Maar 
deze jongeling is zich minstens bewust van 
de wonden die hij oploopt En voortdurend 
toetst hij het politieke handelen aan de uto
pie. Doen wij dat nog voldoende ? Ik geloof 
van niet Wij zijn al teveel begaan met de 
macht en toetsen onvoldoende ons dagelijks 
politiek handelen aan een ideaalbeeld, een 
maatschappijvisie. 

Eigenlijk zou de niet-partijpolitieke vleugel 
van de Vlaamse beweging hierin een belang
rijke rol moeten spelen. Maar zij is dermate 
verzwakt dat zij die funktie niet meer uitoe
fent" 

• U beweert dat de VU de niet-partijpolitie
ke Vlaamse beweging heeft leeggezogen. 

Jef IVIaton: „Ja, we hebben er de beste 
brains uitgehaald: Coppieters, Van Haegen-
doren, Baert,... eigenlijk hebben de meeste 
belangrijke kopstukken van de Vlaamse be
weging vanaf 1965 de stap gezet naar de 
Volksunie. Zij dachten dat er een beslissende 

periode van politiek handelen was aangebro
ken. Deze brain-drain heeft de niet-partijpoli
tieke vleugel van de Vlaamse beweging da
nig verzwakt. En toch, binnen een beweging 
die zich op het pad van de partijpolitiek 
begeeft, blijft de rol van een niet-partijpolitie
ke vleugel erg belangrijk. Zij fungeert als 
heiligdom, waar je op adem kunt komen, de 
wonden likken en je opnieuw reinigen aan de 
dieperliggende stroom waarop wij varen. 

De traditionele partijen hebben een stevig 
uitgebouwde niet-partijpolitieke vleugel. De 
CVP bvb. kan terugvallen op een kristelijke 
beweging en kristelijke organisaties, waar 
voortdurend nieuwe jonge mensen aantre
den die het kristendom op een andere wijze 
zien, kritisch staan tegenover de kerk als 
machtsfaktor, maar toch op een positieve 
wijze het gedachtengoed hem/aarderen en 
naar de eigentijdse problematiek toe verta
len. Hetzelfde geldt voor de liberale en socia
listische beweging. Dat heeft de VU niet en ik 
vind zulks spijtig. Maar ik zie voor dit pro
bleem geen onmiddellijke oplossing, tenzij 
de niet-partijpolitieke vleugel van de Vlaamse 
beweging opnieuw aan sterkte zou winnen." 

DOOR DE WOESTUT 
„Er is nog een ander punt dat moet aange

stipt worden in verband met de slagkracht 
van de VU. In de zestiger jaren en het begin 
van de jaren zeventig vonden de intelligente 
en politiek gemotiveerde jongeren bijna van
zelfsprekend hun weg naar de VU. De VU 
speelde toen de rol die Agaiev nu speelt, en 
gedeeltelijk de SP: wie het niet eens is met 
de wijze waarop de grote machtsgroepen 
politiek bedrijven, neigen naar Agaiev, soms 

ook naar de SP. Die natuurlijke attraktiviteit 
had de VU vroeger Het is niet uitgesloten dat 
de VU deze attraktiviteit mettertijd terugwint 

Maar eerst zal de VU door de woestijn 
moeten trekken. Dat zal leiden tot een proces 
van zelfzuivering, bezinning, heroriëntering 
en misschien vernieuwde ideeën en slag
kracht Het vlaamsnationalisme is niet dood. 
Alle nationalismen zijn springlevend. 

We moeten wel de term nationalisme juist 
bepalen en voorzichtig hanteren. Zoals Toon 
Van Overstraeten zei, je hebt een nationalis
me met donkere kanten, en een nationalisme 
met lichte kanten. Ik spreek over het lichte 
nationalisme, dat bezorgd is voor het eigen 
volk, maar dan als deel van een groter 
geheel: Vlaanderen in Europa, Europa in de 
wereld." 

• In de Vlaamse beweging komt de schei
ding der geesten tussen de aanhangers 
van „het lichte" en „het donkere" nationa
lisme de jongste maanden weer zeer dui
delijk aan de oppervlakte. Krijgen we 
straks twee Vlaamse bewegingen, met 
enerzijds het Bedevaartkomitee, ANZ en 
VU als speerpunten, en anderzijds het 
Vlaams Blok en de WB? Verleden week 
waarschuwde 't Pallieterke nog voor de 
tendens in de Vlaamse beweging om een 
opening te maken naar de groene en de 
zgn. nieuwe sociale bewegingen, en zich 
tegelijkertijd af te zetten tegen het „donke
re", traditioneel-rechtse nationalisme. 

Jef IVIaton: „Over een eventuele opening 
naar Agaiev is binnen de VU reeds vroeger 
gesproken. Ik zou daar het volgende over 
willen zeggen. Vooreerst moet je om een 

Maton: "De VU heeft uit de Vlaamse Beweging de beste brains gehaald." Op de 
foto herkent u Maurits Van Haegendoren naast Maton op een betoging. 

(foto archief) 
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Jef Maton leverde als ekonomist bijdragen tot bijna alle VU-kongressen. 
Maton: „Als Vlaamsnatlonalist ben Ik streekekonomie gaan studeren." 

(foto Ronald Szommer) 

bondgenootschap aan te gaan met twee zijn. 
Dit lijk niet tiet geval te zijn. De voor de hand 
liggende bondgenoot van Agaiev is voor het 
ogenblik de SP. 

Verder verwijt ik Agaiev twee dingen. De 
groenen zijn volgens mij op veel vlakken te 
wazig. Toen wij als jongeren in de VU traden, 
was het precies om de brug te slaan tussen 
enerzijds, de idee van de Vlaamse autonomie 
en zelfstandigheid, en anderzijds, het federa
lisme als praktische staatsvorm. Wij hebben 
ons in de betrokken temata ingewerkt Als 
Vlaamsnationalist ben Ik bvb. streekekono
mie gaan studeren. Wij hebben onderzocht 
hoe federale staten in elkaar steken en ver
schillende mogelijke alternatieven met elkaar 
vergeleken: hoe zit het met de verdeling van 
de bevoegdheid tussen de federale overheid 
en de deelgebieden. 

Wij hebben konkrete antwoorden gezocht 
op alle vragen die zich nopens de hen/orming 
van de staat naar federaal model kunnen 
stellen. Ik stel vast dat veel Agalev'ers als het 
op konkrete dossiers aankomt betreffende de 
vervuiling van het leefmilieu, die deskundig
heid ontberen." 

WIEGENDE ZEEËN 
,, En ten tweede stoor ik er mij aan dat er bij 

Agaiev nog steeds enkele kopstukken rond
lopen die eigenlijk de herinrichting van de 
staat onbelangrijk om niet te zeggen overbo
dig, retrograad en nefast voor de werking van 
de nationale staat vinden. Ik zie niet in hoe wij 
op het vlak van de staatshervorming tot 
konkrete afspraken zouden kunnen komen 
met mensen als Ludo Dierickx bvb." 

• En de toenadering vanuit het Bedevaart-
Itomitee naar de groene beweging ? 

Jet IMaton: „De ekologische dimensie van 
Vlaanderen is, net als het pacifisme trouwens 
en het pluralisme, een essentieel bestand
deel van de Vlaamse beweging. Zij is dat 
steeds geweest. De Raad van Vlaanderen 
sprak reeds gedurende de eerste wereldoor
log over de noodzaak van de aanleg van 
„tuinsteden", dit op een ogenblik dat de 
termen planologie en streekplan nog niet 
bestonden. Trouwens, wat voor zin heeft het 
om te zingen „'t zijn weiden als wiegende 
zeeën" als het landschap en het milieu 
steeds verder verloederd worden." 

DONKER 
NATIONALISME 

„Wat uw venvijzing naar het donkere natio
nalisme betreft: me dunkt dat wij al te voorba
rig en ondoordacht mensen, die bepaalde 
problemen aan de orde stellen, zoals het 
gastarbeidersprobleem, in het kamp van de 
ekstreemrechtsen duwen. Het is, bijvoor
beeld, dom ouderen van dagen, die in een 
gemengde wijk wonen en bang zijn voor de 
kleine kriminaliteit, een ekstreemrechts xeno
foob etiket op te plakken. Zo is het dom een 

onven/alste socialist zoals Bob Cools ver
dacht te maken als ondemokratisch, omwille 
van een uitspraak over voor- en nadelen van 
getto's. 

Verder Is het voor een demokratie niet 
goed als een bepaald tema taboe wordt 
verklaard. De integratie of niet-integratie van 
de gastarbeiders is een probleem en moet 
derhalve bespreekbaar zijn. Het is verkeerd 
dat tema over te laten aan het Vlaams Blok." 

• Ligt het probleem met het Vlaams Blolc 
niet veeleer in de oplossingen die die partij 
voorstelt, dan in de probleemstelling? 

Jef Maton: „De burgers van een demokra-
tisch land moeten een signaal kunnen uitstu
ren naar de beleidsmensen omtrent proble
men, die hen bekommeren. Omdat de klas
sieke partijen de signalen in verband met het 
samenleven tussen ingeborenen en gastar
beiders lange tijd hebben genegeerd, het> 
ben een aantal burgers een spijtstem be
zorgd aan het Vlaams Blok Ook een aantal 
Vlaamsnationalisten, die bang zijn voor een 
Ueberfremdung. Het Vlaams Blok fungeerde 
voor deze burgers een beetje als luidspreker 
Ook in de VU was het vreemdelingenpro 
bleem lange tijd onvoldoende bespreekbaar 
of werd in emotionele zwart-wit-termen ge
steld 

Als wetenschapsmens ben ik voorstander 
van een onbevooroordeelde, serene en kal

me aanpak. Als VU-er ben ik voor een prag
matische aanpak. Zo stellen zich een aantal 
vragen, die niet onbelangrijk zijn. Waarom 
bvb. namen de jonge Marokkanen hun toe
vlucht tot het werpen van molotov-coktails, 
iets wat zelfs de TAK-jongens in het heetste 
van de taalstrijd nooit hebben gedaan ? Wil
len drugbaronnen baas worden in „no-go 
areas" en misbruiken zij de onvrede tussen 
jongerengroepen en politie om meester te 
worden van de straat ? Inoefen de gastarbei
ders in Vlaanderen Nederlands leren en zoja, 
welk is de meest aangewezen weg daartoe ? 
Is het bikultureel ondenvijs de juiste en beste 
formule ? Mogen de imams tussenkomen in 
zuiver burgerlijke aangelegenheden, die 
sinds de Aufklarung tot de prerogatieven van 
de staat behoren ? Etc, etc. Als we er zouden 
in slagen deze vragen te beantwoorden bui
ten de emotionele sfeer, zouden we gemak
kelijker tot oplossingen komen." 

• De tweestrijd tussen Vlaams Blok en VU 
tekent zich ook af in de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging. 

Jef Maton: „Ja. Het cement dat de 
Vlaamsgezinden bond, was de Vlaamse 
staatsgedachte. Dit cement is gedeeltelijk 
weggebrokkeld door de realisatie van de 
staatshervorming, waaraan de Volksunie 
meewerkt. Als de huidige staatshervorming 
zijn beslag krijgt, zullen de tegenstellingen 
binnen de VU nog sterker aan de oppen/lakte 
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komen De hard-liners zullen wat bekomen is 
als onvoldoende beschouwen en enkel als 
springplank voor een vollediger zelfstandig
heid Anderen zullen de hervorming als vol
doende beschouwen " 

• Is het Vlaamsnationalisme de enige be
staansreden voor de Volksunie? 

Jef IMaton: „Tot op een zekere hoogte In 
onze studententijd hebben wij ongeveer twee 
jaar gedebatteerd en gediskussieerd over de 
volgende vraag storten wij ons in het avon
tuur van de Volksunie, met alle risiko's en 
gevaren van dien, ook voor onze persoon en 
gezin ' Of werken wij binnen de bestaande 
partijen ? Een aantal onder ons, zoals Wilfried 
Mariens, koos voor de CVP, wat hun goed 
recht was Ikzelf rebels van karakter zijnde en 
in de Vlaamse beweging geboren, ben in de 
Volksunie gestapt 

Als de Volksunie nu zelf zou zeggen, dat 
het Vlaamsnationalisme met meer belangrijk 
IS, dan ben ik van mijn eed van trouw 
ontheven Dan is de Volksunie mijn huis met 
meer Nu, als de Volksunie haar historische 
opdracht heeft waargemaakt, is dat met zo 
erg Voor mij is de partij nooit een doel 
geweest, altijd een middel" 

EED VAN TROUW 
„Hoedanook, als de VU de bestaansreden 

waarvoor ze is opgericht verloochent of twij
fels laat groeien omtrent deze fundamentele 
vraag, dan zullen de Vlaamsnationalisten zich 
ontheven achten van hun eed van loyauteit 
We moeten vaststellen dat een aantal onder 
hen reeds heeft afgehaakt 

Mijn vrees is met dat de Vlaamsnationalis
ten zullen ophouden nationalist te zijn Die 
vrees is ongegrond Mijn vrees is dat de 
Vlaamsnationalisten de Volksunie met meer 
als een onontbeerlijke en noodzakelijke hef
boom zullen beschouwen Een hefboom voor 
de verdere ontplooiing van het Vlaamse volk 
en de beveiliging van zijn voortbestaan op 
Europees en wereldvlak De Vlaamsnationa
listen zullen de VU zeker met meer als die 
hefboom beschouwen, als de VU zou zeggen 
dat ze met langer Vlaamsnationaal is Dan is 
het hekken helemaal van de dam Daarom 
meen ik ook dat men voorzichtig moet zijn in 
zijn uitspraken Het is met nodig om nodeloos 
te kwetsen Dat levert mets op dan schade en 
IS politiek onwijs " 

• Bijvoorbeeld ? 

Jef IVIaton: „Wel, neem nu de uitspraak in 
hetjongerenmamfest o ver Rodenbach Ik kan 
zoiets wel relativeren Maar er zijn anderen in 
de Volksunie die in hun jeugd met Roden
bach gedweept hebben Het is toch logisch 
dat die uitspraak van de jongeren van de 
partij, nl dat Rodenbach bier is, hen kwetst' 
Je kan zoiets ook op een andere manier 
duidelijk maken " 

• De Volksunie lanceerde verleden jaar 
haar Toekomstplan voor Vlaanderen. Dat 
plan steunt op zes evenwaardige pijlers: 

federalisme, welvaart en welzijn, verdraag
zaamheid, onafhankelijkheid, vrede en een 
leefbare toekomst. Vindt u het Toekomst
plan een goeie aktualizering van het 
Vlaamsnationaal gedachtengoed ? 

Jef Maton: „Ja Ik sta achter dat Toe
komstplan De zes pijlers vormen het wezen 
van het Vlaamsnationalisme Wel is het zo dat 
elk van die pijlers konkrete inhoud moet 
krijgen Wat federalisme betreft bvb ligt er 
nog heel wat werk op de plank de federalise
ring van de sociale zekerheid, ontwikkelings
samenwerking etc, de plaats van Vlaanderen 
in de Europese gemeenschap. 

En ook voor de andere pijlers hangt heel de 
inhoud natuurlijk af van de konkrete invulling 
Slogans alleen volstaan met Wat de pijler 
Vrede betreft bvb was ik zeer verheugd over 
het standpunt dat de VU ingenomen heeft 
over de wapenhandel en de levering van 
wapens voor het Midden-Oosten " 

SCHIJN BOVEN ZIJN 
• in 1984 schreef u aan Paul Van Grember-
gen dat het aantal voorkeurstemmen al 
teveel de macht bepaalt in het partijstelsel. 
Op dit moment worden de lijsten voor de 
komende verkiezingen opgesteld. Vindt u 
dat de evolutie waar u reeds in '84 voor 
waarschuwde een halt toegeroepen Is ? Of 
is ze nog versterkt? 

Jef Maton: „Ik geloof dat die evolutie 
versterkt is, en dit bij alle partijen Ik vind zulks 
voor de goede werking van de staat met 
goed De politici betalen een te hoge prijs aan 
imago-vorming rond hun persoon Omdat 
hun macht afgelezen wordt uit hun voorkeur
stemmen, voelen ze zich genoopt steeds 
opnieuw in het voetlicht van de media te 
komen Te pas en te onpas Ook als ze mets 
zinnigs te vertellen hebben Voor hun kam
panjes moeten ze aankloppen bij bedrijven 
Daan/oor kan later een prijs gevraagd worden 
bij de behandeling van bepaalde dossiers 

Ik stel vast dat in sommige middens de 
„schijn" belangrijker geworden is dan het 
„zijn" Voor een partij die tevens beweging 
wil zijn, IS populariteit en sociabiliteit van de 
mandatarissen onvoldoende om te overle
ven Een partij moet op de eerste plaats op 
een gedachte drijven, en met op personen 
Personen dienen die gedachte te vertolken 
Ik vind dat men bij de VU, vooral nu de partij 
de wind met meer in de zeilen heeft, teveel 
kijkt naar de populariteit en het aantal stem
men van de kandidaten in plaats van naar 
hun intrinsieke waarde" 

• Is het niet logisch dat een partij die veld 
verliest dat verwachte verlies tracht te 
beperken door zoveel mogelijk een beroep 
te doen op elektorale zwaargewichten? 
Om de gedachte levend te houden moet je 
toch een zekere kracht overhouden, waar
voor je stemmentrekkers nodig hebt? 

Jef IVIaton: „Ja natuurlijk Ik heb er mets 
op tegen dat stemmentrekkers op de lijst 
staan Bij het ontstaan van de VU waren er 

slechts een beperkt aantal onafhankelijke 
mensen die het zich konden veroorloven om 
op de lijst te komen Het waren vaak genees
heren, vrije beroepen Van die mensen zijn er 
eigenlijk met zoveel doorgebroken in het 
parlement, maar dat was voor hen met zo 
belangrijk door hun kandidaat-zijn hielpen 
ze de partij vooruit Anderen, zoals bvb 
dokter Vandekerckhove, kwamen wel in het 
parlement, en bewezen daar dat ze uitsteken
de politici waren Kijk, een partij kan het zich 
veroorloven op een groep van twintig parle
mentairen vier mensen te hebben die er 
louter als elektoraal trekpaard bijlopen, maar 
met omgekeerd zestien loutere stemmen
trekkers en vier beslagen politici, dat kan met 

Ik vind bovendien dat het intelligentienivo 
en de dossierkennis bij de parlementairen 
van de jaren zestig gemiddeld hoger lag dan 
bij de huidige parlementaire generatie In het 
parlement wordt de kar getrokken door een 
wel erg beperkte groep mensen " 

• Is dat niet altijd zo geweest? 

Jef Maton: „In de jaren zestig tot 75 
waren er verhoudingsgewijze meer „goede 
parlementairen", ook bij de Volksunie Ik 
denk aan mensen als Van der Eist, Van 
Haegendoren, Vandekerckhove, Baert, Cop-
pieters, Anciaux, Schiltz, dat waren - en 
zim natuurliik - stuk voor stuk uitstekende 
politici Dat maakte het voor de intellektuele 
wereld waartoe ik behoor makkelijker om 
gegevens door te spelen, zij waren het klank
bord van een zeer ruime intellektuele achter
ban Ik heb het gevoel dat er momenteel een 
zekere verschraling optreedt Maar als we 
ooit door de woestijn gaan, dan komt er 
misschien een spontane zuivering " 

• Welke 11 juli-boodschap zou je onze 
lezers willen meegeven ? 

Jef Maton: „Als je Vlaanderen plaatst in 
z'n breder kader, als deel van Europa en van 
een mondiaal geheel, dan kan je stellen dat 
de Vlaamse beweging in brede zin nog met af 
IS en ook nooit af zal zijn De jongeren 
hebben gelijk als ze stellen dat in de voorbije 
transitieperiode al te veel aandacht en ener
gie werd opgeslorpt door het zoeken naar en 
realiseren van formele staatsstrukturen en dat 
er te weinig aandacht werd besteed aan de 
konkrete invulling van wat wij met dit Vlaan
deren willen Inhoudelijk dient onze eerste 
prioriteit op sociaal vlak m i te gaan naar de 
zwakkeren, zij die met door partijen, vakbon
den of zuilen vertegenwoordigd zijn 

Anderzijds, geeft de staatsstruktuur zoals 
ze nu IS uitgewerkt, inklusief wat voorzien is 
voor de derde faze, onvoldoende waarbor
gen voor de beveiliging van onze kuituur en 
ons bestaan in het Europees geheel 

Tenslotte, terugdenkend aan het arme 
Vlaanderen van weleer, moeten we meer oog 
hebben voor het lot van de armen en verdruk
ten van de Derde Wereld Wij mogen ons met 
scharen aan de kant van de machtigen, de 
grootmogendheden, de diktators, de uitbui
ters enz maar dienen steeds opnieuw partij 
te kiezen voor het lot van de zwakkeren " 

(pdj) 
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11 JULI 

Op 25 oktober vorig jaar stelde de VU haar 
Toekomstplan voor Vlaanderen aan het pu
bliek voor Dit Toekomstplan was de eerste 
aanzet tot een vernieuwde, breedmaat-
schappelijke werking waarvan de basis ge
legd werd op het kongres van 12 en 13 mei 
1990 te Leuven en waarmee de VU opnieuw 
aansloot bij de vernieuwende rol die zij 
gedurende decennia in ons land speelde 

BEELDVORMING ~ 
Het nieuwe profiel werd kracht bijgezet, 

enerzijds in de politieke werking met dos
siers en inspelend op aktuele politieke te-
ma's, anderzijds in een publieksgerichte 
kampanje Zo werd er inhoudelijk gewerkt 
rond vraagstukken als wapenhandel, begro
ting, ontwikkelingssamenwerking en milieu, 
Europa, de woon- en leefproblematiek in 
Vlaams-Brabant, kuituur onderwijs De VU 
speelde alert in op bijvoorbeeld de Golfoor
log, de diskussie rond de begroting en de 
staatshervorming, het verzuilingsdebat in de 
Vlaamse Raad, recente wapenleveringen 

De besluiten van het partijkongres werden 
ook doorgetrokken naar de beeldvorming 
ondermeer m de nieuwe ondertitel van de 
naam, de VU Vlaamse Vrije Demokraten, 
een nieuw logo, een advertentie- en affiche
kampanje Deze kampanje bestaat uit drie 
luiken, verleden week werd het derde aan de 
pers werd voorgesteld 

ekonomie, onden/vijs en kuituur, leefmilieu, 
tewerkstelling en welzijn, ruimtelijke orde
ning 

Vlaanderen presteert zeer goed op ekono-
misch vlak en behoort tot de top-regio's in 
Europa, maar ook op het kulturele vlak levert 
het produkties van kwaliteit en vernieuwing 

De Vlaamse (deel)staat, als politieke en 
gezagdragende emanatie van het Vlaamse 
volk IS vandaag in belangrijke mate een feit 
Deze feitelijke toestand plaatst iedereen in 
Vlaanderen, ook de VU Vlaamse Vrije Demo
kraten, voor nieuwe uitdagingen De politie
ke horizon dient te worden verlegd De VU 

wil hiervoor de krijtlijnen aangeven Ze wor
den omschreven in haar Toekomstplan voor 
Vlaanderen 

Een eigen identiteit, sociale rechtvaardig
heid, verdraagzaamheid, onafhankelijkheid, 
een duurzame vrede en een leefbare toe
komst, voor Vlaanderen en de wereld, zijn de 
bouwstenen 

KLEUR GEVEN 
Dit IS, in grote lijnen, de boodschap van de 

Vlaanderen grae/f-kampanje Blikvangers zijn 
de 300 20m2-affiches, waarop het jonge, 
levenslustige en veelbelovende Vlaanderen 
gesimboliseerd wordt door de VU-welpen In 
aansluiting hierbij wordt, over gans Vlaande
ren, een folder (op anderhalf miljoen eks) 
verspreid die deze boodschap vertaalt en alle 
Vlamingen oproept om zich mee in te zetten 
voor de toekomst van onze gemeenschap 

Tevens kan — op aanvraag en gratis — 
meer dokumentatie omtrent het Toekomst
plan voor Vlaanderen via een groen telefoon
nummer (113 183) worden bekomen Deze 
dokumentatie omvat de oorspronkelijke bro
chure en een meer uitgewerkte brochure met 
18 voorstellen en visies van de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten over aktuele en toekomst-
genchte problemen De brochure zal binnen
kort gepubliceerd worden 

Een laatste onderdeel van deze kampanje 
bestaat uit advertenties die het Vlaanderen 
groe/Mema ter gelegenheid van de Vlaamse 
nationale feestdag kleur zullen geven 

Een kleine raamaffiche (60/40 cm) is even
eens ter beschikking (10 000 eks) 

DRIELUIK 
Na Vlaanderen bestaat en Vlaanderen be

looft wrmi Vlaanderen groeit thans het nieu
we tema Waarom' 

Op zeer vele domeinen is Vlaanderen een 
vrije, zelfstandige en zelfbewuste gemeen
schap geworden dat een eigen beleid kan 
voeren voor onder meer openbare werken. 

KIJK EENS NAAR 
HET KOGELTJE 

Danny Cortier is reeds vele jaren 
medewerker aan ons blad Voor WIJ 
leverde hij reeds een ontzagwekkend 
aantal foto's van de meest uiteenlopen
de Vlaams-nationale gebeurtenissen 
en manifestaties Al enige maanden 
loopt een tentoonstelling Een Brussel
se lens op Vlaamse Bewegingen met 
werk van „Dann" in de Museumlokalen 
van het Archief van het Vlaams leven te 
Brussel in de Visverkopesstraat 13 in 
Brussel (op vijf minuten wandelen van 
de Grote ivlarkt Ter gelegenheid van 
11 juli IS deze ekspositie ook uitzonder
lijk 's avonds toegankelijk 
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11 JUL 

BRUSSEL, TUSSEN 
NOORDZEE EN MAASLAND 

Hopelijk schrikt u niet te erg van deze 
vermeende gebiedsuitbreiding van Brussel, 
want deze titel is slechts het motto van de 
jaarlijkse Guldensporenviering op de hofd-
stedelijke Grote Markt. „Ikgroet u, mijn stad, 
tussen Noordzee en Maasland, Waar mor
gen Europa voor anker zal gaan, Maar waar 
elke wijk in de rand en Vlaams-Brabant Al 
beeft voor de vloedgolf die over kan slaan" 
(Mare van Caelenberg), zal het tijdens de 
begroeting klinken, waarmee andermaal de 
bezorgdheid om Brussel en Vlaams-Brabant 
wordt geuit in het kader van de nakende 
Europese eenmaking en de Hoofdstad-van-
Europapositle van Brussel. 

Zolas ieder jaar slaan het Karel Bulsfonds, 
het Davidsfonds, Vermeylenfonds en Wil
lemsfonds van de Agglomeratie Brussel en 
het Vlaams Komitee voor Brussel de handen 
in elkaar om, in een voorbeeldige geest van 
wederzijdse verdraagzaamheid, van de 11 
Juli-viering in Brussel een feest voor alle 
Vlamingen te maken. 

Ook deze editie belooft een afwisselend en 
artistiek hoogstaand gebeuren voor elk wat 
wils te worden. 

7X 
„DE BEEST" 

Om al de Vlaamse en Vlaams-nationale 
hoogdagen ekstra op te fleuren herinneren 
wij er u graag aan dat De Vlaamse leeuw. 
Volkslied van de Vlaamse Gemeenscfiap 
verkrijgbaar is op CD. Het plaatje werd 
uitgebracht bij Eufoda, het Platenlabel van 
het Davidsfonds onder het referentienummer 
1157. Op de CD staan zeven verschillende 
uitvoeringen van onze nationale himne. Dat 
is één uitvoering meer dan op de langspeel
plaat die in 1985 werd uitgebracht naar 
aanleiding van de officiële versie van De 
Vlaamse Leeuw die op 11 juli van dat jaar 
werd vastgelegd. Deze zevende uitvoering is 
die van Jos D'Hollander op beiaard. De 
andere, eveneens schitterende uitvoeringen 
zijn die van de Koninklijke Filharmonie van 
Vlaanderen, de pianoversie van Jozef de 
Beenhouwer, de uitvoeringen door het ko
perensemble en het harmonieorkest van het 
Groot Harmonieorkest der Gidsen, de magis
trale orgelversie door Kristiaan van Ingelgem 
en de gezongen opname van het Antwerps 
Bachkoor, het Koor Alaudaen de Koninklijke 
Filharmonie van Vlaanderen. 

U kan de CD bestellen bij Davidsfonds/Eu-
foda, Blijde Inkomststraat 79—81,3000 Leu
ven, tel. 016/22.18.01. (ts) 

PROGRAMMA 
Gewoontegetrouw wordt het eigenlijke 

feest voorafgegaan van een voorprogram
ma. Om 19 uur zet de Jeugdharmonie van 
Opwijk haar beste beentje voor. Vanaf 20 
uur treden dan, geregisseerd door Herman 
Slagmulder, een hele resem artiesten aan: 
Francis Verdoodt en Ingeborg IMollet ver
zorgen de bindteksten van Mare van Cae
lenberg; het Koperensemble Kreato, Het 
Arenbergkoor en het Leuvens Universitair 
Koor die samen een aantal liederen bren
gen, begeleiden en ondersteunen ook de 
traditionele samenzang en het solo-optreden 
van Gust Teugels. Juliaan Wilmots diri
geert het geheel in goede banen; het duo 
Klerktje en Joel brengen een volkse, muzi
kale groet vanuit Frans-Vlaanderen terwijl 
Stef Bos de zingende Noordnederlander van 
dienst is; De Bijgaardse Komedie, een 
toneelvereniging uit Groot-Bijgaarden evo-
keert Mozart in Brussel; het Ballet Olivia 
Geerolf brengt variaties op een tema van 
Hadyn; pianist Diri< Rombout zal Francis 

Verdoodt en Kunstdansgroep Shaïda bege
leiden tijdens hun Kinderspelen. Shaida 
brengt ook een Vreugdedans op de muziek 
van Mozarts Deutsche Tanz; een groots 
spektakel wordt ongetwijfeld het gezamenlij
ke optreden van de pianisten Steven Kolac-
ny en Thomas Dieltjens, het Ballet Olivia 
Geerolf en Herman Slagmulder die even de 
regiestoel verlaat en de baritonpartituur voor 
z'n rekening neemt. Samen vertolken ze 
enkele passages uit de Carmina Burana van 
Orff; de officiële viering wordt afgesloten met 
een ingetogen Gebed voor tiet Vaderland en 
een daverende Vlaamse Leeuw. 

HOOG HET VAANDEL! 
Om het feestgedruis nog meer kracht bij te zetten doen wij een warme oproep 
tot bevlagging. Bezorg uw dorp, gemeente of stad een feestelijk uiterlijk door 
zoveel mogelijk Leeuwenvlaggen op te hangen, uit steken, te hijsen of te laten 
wapperen! Nog geen vlag in huis? Geen nood! Grijp de telefoon en betsel er 
vandaag nog een bij: Nationaal VU-sekretariaat tel. 02/129.49.30, Nationaal 
VOS-sekretariaat tel. 02/217.34.65 of het IJzerbedevaartkomitee 
051/50.02.86. 
Tevens roepen wij alle VU Vlaamse Vrije Demokratenafdelingen op om hun 
afdelingsvlag mee te brengen naar de Brusselse Grote Markt, op die wijze zal 
onze aanwezigheid tijdens de Guldensporeviering des te opvallender zijn. 
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BLIJVEN DRIJVEN! 
Weer of geen weer, wij laten ons 

meedrijven met het feestgewoel. Na de 
Guldensporenviering op de Grote 
Markt wordt er verder gefuifd. In en om 
drankhuis 't Schuurke aan de Oude 
Graanmarkt kan u terecht voor een 
hapje en hektoliters bier en frisdrank, 
Volksmuziekgroep Kabberdoech 
houdt er de sfeer in. Recht tegenover 
de KVS, in de Lakensestraat deelt pro
vincieraadslid Guido Dosogne de la
kens uit, voor de gelegenheid wordt zijn 
territorium het Hof Van Engeland uitge
breid met een reusachtig terras, het 
akkordeontrio van Lou Marvel zorgt 
voor de gezelligheid. 



EEN SOCIALE 
MAGNA CHARTA 

^ ^^*^^^ '<^^^^ ' j^^^y^l^vrti^ 

-"^ 

H
ET is dit jaar precies honderd 
jaar geleden dat paus Leo XIII 
zijn belangrijke encykliek Re
run Novarum liet verschijnen. 
Deze encykliek was gewijd aan 
„de toestand van de werklie
den". 

Het belang van dit pauselijk 
schrijven was zo groot dat men 
het beschouwde als de sociale 
Magna Charta van Leo XIII. 

De pauselijke encykliek lag mee aan de 
basis van een zware krisis in de katolieke 
leefwereld. Konservatieve katolieken, so-
ciaal-katolieken en kristen-demokraten be
twistten elkaar de interpretatie en de toepas
sing van de encykliek. De breuk liep zowel 
door de kerkelijke strukturen als door de 
sociale en politieke organisaties van katolie
ke signatuur. Na 1890 werden de begrippen 
,,katoliek" en „kristelijk" althans op het 
sociaal-politieke vlak losgekoppeld. In die zin 
gingen „katoliek" voor „konservatief" en 
„kristelijk", via de omschrijving „kristen-
demokratisch", voor „progressief" staan. 
Toch hield de Belgische kerkelijke overheid 
vast aan het imperatief van de éne katolieke 
partij. 

Een aantal kristen-demokraten kon zich 
niet in de sociale en demokratische politiek, 
of het feitelijke gebrek daaraan in de Katolie
ke Partij verzoenen. Zij kozen voor de politie
ke aktie buiten de traditionele Katolieke Par
tij. Onder hen vinden we de priesters Adolf 
Daens en Florimond Fonteyne. Zij slaagden 
er zelfs in het tot volksvertegenwoordiger te 
schoppen. De tegenwerking vanuit de geves
tigde Katolieke Partij en de Belgische kerke
lijke hiërarchie was echter zeer zwaar. In 
1893 was de Christene Volkspartij gesticht, 
en zij vormde een zware bedreiging voor de 
eenheid van het katolicisme in België. Vooral 
vanaf 1895 greep het Vatikaan in. De gevol
gen zijn bekend: zowel Fonteyne als Daens 
werden voor hun dissidentie veroordeeld. 

STRUKTUREN EN 
MECHANISMEN 

Het Daensisme heeft echter een lange 
nawerking gekend. Tot in de jaren zestig van 
deze eeuw kwamen in sommige gemeenten 
nog zich daensistisch noemende kandidaten 
op. De verbinding tussen Vlaams-nationalis-
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Paus Leo XIII, zijn encykliek zorgde 
katolieke wereld in België... 

De jonge uitgeverij Perspectief 
Uitgaven blijft niet bij de pak
ken zitten. Enkele maanden ge
leden publiceerde zij een „Ge
schiedenis van de DeVlag". Nu 
pakt ze uit met een werk van 
Fran»-Jos Verdoodt met de titel 
„Het Loon van de Werkman. 
Christenen en katholieken in 
België ten tijde van Rerum No
varum". Een publikatie die op 
een geschikt ogenblik komt. De 
auteur bouwt met dit werk voort 
opzijn doktoraatsverhandeling 
over „Kerk en Christen-Demo
cratie. De Katholieke Kerk te
genover de christen-democra
tie in België, Inzonderheid te
genover de door haar als dissi
dent beschouwde priester 
Adolf Daens en diens mede
standers (1890-1907)". 

me en daensisme heeft ook via deze politiek-
ideologische richting een verdere werking 
gekregen. 

Frans-Jos Verdoodt heeft het konflikt dat 
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voor tweespalt binnen de toenmalige 

rond de eeuvwisseling gerezen was tussen 
het katolieke establishment enerzijds, waar
bij de Belgische kerkelijke overheid en de 
Katolieke Partij een belangrijke rol speelden, 
en de kristen-demokratische beweging an
derzijds vooral beschreven vanuit het oog
punt van de macht. Hij stelde zich de vraag 
hoe de katolieke strukturen en mechanismen 
gereageerd hebben om de kristen-demokra
tische dissidentie zowel politiek-ideologisch 
als maatschappelijk en struktureel op te 
vangen. Zijn onderzoek bracht hem tot in de 
Vatikaanse archieven en in de bisschoppelij
ke archieven van Gent en Mechelen. Hij 
heeft geen geschiedenis van het daensisme 
of van de kristen-demokratie willen schrijven. 
l\/laar voor de verdere bestudering van deze 
fenomenen is de kennis van de sleutels, de 
hefbomen, de sturen en de knopjes van groot 
belang. Dat wordt hier op overtuigende wijze 
beschreven en geïllustreerd. 

Perspectief Uitgaven heeft met deze publi
katie opnieuw bewezen dat zij van verzorgd 
werk houdt. De illustraties zijn met zorg 
gereproduceerd in een voortreffelijke vorm
geving. 

Frank Seberechts 

— Het Loon van de Werkman. Christenen en 
katholieken ten tijde van Rerum Novarum. F.-J. 
Verdoodt. Uitg. Perspectief Uitgaven, Gent, 
1991. 595 fr. Bestellingen: Perspectief Uitga
ven, Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen. 



BOEKEN 

BIDPRENTJES VAN 
OOSTFRONTERS 

L
UC ERVINCK in Diksmuide-Esen 
bezit een verzameling van meer 
dan 100 bidprentjes, heeft die 
aangevuld met een aantal uitle
ningen en beschikte zo over 180 
doodsantjes van gesneuvelde 
Oostfronters die hij verzameld 
heeft, sommige met een korte bio
grafie of een persknipsel uit die 
tijd, tot een boek. 

De samensteller die, met het 
oog op een vervolguitgave, een beroep doet 
op al wie in het bezit is van dergelijke 
prentjes, zegt dat het album voor 90 % 
volledig is wat de Westvlaamse Oostfronter-
prentjes betreft; voor de andere provincies 
ligt dat percentage veel lager. 

KERKHOF 
IN BOEKVORM 

Slechts 180 prentjes lijkt inderdaad een 
laag getal ten overstaan van duizenden ge
sneuvelde Oostfronters. Immens groot zal de 
verzameling echter nooit worden. Veel prent
jes zijn verdwenen bij de bevrijding en in de 
bijna halve eeuw sindsdien. Een groot deel 
van de vrijwilligers aan het Oostfront sneu
velde na september 1944; de weinige bid
prentjes uit die periode werden in Duitsland 
gedrukt. Wie voor september 1944 sneuvel
de, kreeg niet altijd een bidprentje, bijvoor
beeld omdat de geestelijke overheid vaak 
een kerkdienst weigerde of omdat de Oost-
frontvrijwilliger de familiale band had verlo
ren. Over het lot van vermisten tenslotte 
ontstond slechts lang nadien zekerheid. 

BIJ BOSJES... 
Hoe dan ook vormen de 180 bidprentjes de 

voorlopig eerste en enige verzameling over 
gesneuvelde Oostfronters. De zowat 150 
bladzijden van het album vormen een indroe-
vig papieren kerkhof voor de gesneuvelden 
wier foto meestal op het bidprentje prijkt, 
doorgaans jong en soms zéér jonge mannen 
meestal in hun feldgrau uniform, een paar 
keer in burger of met het hemd van hun 
jeugdbeweging, een enkele keer zelfs in de 
kapotjas met opgeslagen kraag van het Bel
gisch leger. Een drietal prentjes werden 
uitgegeven bij de lijkdienst van twee broers 
die kort na mekaar sneuvelden. 

Behalve een schrijnend „document hu-
main" vormt het album tevens een prangend 
tijdsdokument. De bidprentjes zijn alfabe
tisch gerangschikt naar de naam van de 
gesneuvelden. De aandachtige lezer kan ze 
in de geest herschikken naar de datum van 
hun dood, vaak de maand maart 1942 en 
1943 aan het Noorderfront of dezelfde 
maand in 1944 in de Oekraïne. Vlamingen 
sneuvelden bij bosjes in 1942-43 voor Lenin
grad (of Sint-Petersburg, zoals het vaak op 
de bidprentjes heette) en in 1944 bij Shitomir 
en de ,,ketel" van Jampol. De verste doden 
bleven in de Kaukasus of het gebied van de 
Trek. 

Eigen aan ,,doodsbeeldekens" is dat ze 
niet worden opgesteld door de voornaamste 
betrokkenen, de overledene, maar door 

Bidprentjes voor overledenen, 
„doodsbeeldekens" of 
„doodsantjes" zoals ze in 
Vlaanderen nog wel genoemd 
worden, vroeger door de gelo
vigen vaak in hun missaal of 
kerkboek bewaard, zijn sinds 
geruime tijd verzamelobjekten 
geworden. Sommige verzame
laars specialiseren zich: prent
jes van een bepaalde streek, 
een familie of groep families, 
een beroepsgroep enz. 
Een gespecialiseerde vetrame-
ling werd onlangs uitgegeven 
onder de vorm van een boek: 
het Rouwprentjesalbum van 
Vlêamse Oostfronters. 

diens nabestaanden of omgeving. Wat er op 
gezegd wordt namens of door de overledene 
beantwoordt meestal wel aan diens opvattin
gen en geestesgesteldheid, doch is er altijd 
toch maar een interpretatie van. Zoals voor 
gewone sterfgevallen zal ook voor de Oost-
frontgesneuvelden het opstellen van het bid
prentje doorgaans het werk geweest zijn van 
de naaste familie geholpen door mensen uit 
de dichte omgeving. In enkele van de geval
len uit het Album blijken dat priesters ge
weest te zijn, mag men veronderstellen uit de 
teksten. Veel vaker echter waren het klaar
blijkelijk medestanders of mede-partijleden 
van de gesneuvelden, die het offer van de 
doden uitdrukkelijk duidden. 

Vlaamse legioensoldaten leggen de 
eed van trouw af... 

VOOR OUTER 
EN HEERD 

De overgrote meerderheid van de bid
prentjes is, naar de algemene vorm en in
houd, opgesteld in de kristelijk-Vlaamse tra
ditie. Ze zijn een ,,vroom aandenken aan", 
een ,,zalige gedachtenis aan", een ,,gods
vruchtig aandenken aan" de gesneuvelde, 
voor wiens ziel gevraagd wordt te bidden. Ze 
bevatten zoals gebruikelijk een aantal cita
ten, meestal uit de Schrift en vaak dan uit de 
strijdhafitige Makkabeeën. Wereldlijker cita
ten zijn versregels van Verschaeve, Roden-
bach, en een paar keer Wies Moens, vaker 
de aanhef van de zesde strofe van het 
Wilhelmus: ,,lvlijn schilde ende betrouwen 
zijt gij, mijn God en Heer". Minder talrijk dan 
deze poëtische citaten komt de SS-leuze 
,,Mijn eer heet trouw" voor. Vaak worden de 
gesneuvelde afscheidswoorden in de mond 
gelegd, die de zin van zijn dood moeten 
verduidelijken; soms zijn dat citaten uit front-
brieven. r> 
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Bij meer dan de helft van de gesneuvelden 
werd de zin van hun dood vrijwel uitsluitend 
geduid vanuit Vlaamse en godsdienste mo
tieven en het anti-kommunisme: ,,zij stierven 
in de strijd tegen het bolsjewisme" (met als 
varianten „het goddeloze", ,,het helse", 
„het mensonterende", ,,het verderfelijke 
bosijewisme") onder het AW-VVK-teken (26 
gevallen op 180) of „voor outer en heerd" 
(een 50-tal gevallen). Het Vlaamse en kriste-
lijke motief werd vaak aangevuld met het 
Dietse motief (een 25-tal gevallen), in een 10-
tal gevallen met een Europees motief. 

De doodsprentjes geven echo van de strijd 
die in de kollaboratie gevoerd werd tussen de 
DeVlag en het VNV. In heel veel gevallen 
wordt vermeld tot welke politieke groepering 
de gesneuvelden hadden behoord; voor het 
overgrote deel waren dat leden van het VNV 
of zijn nevengroeperingen. Een apart groep
je vormt een half dozijn oud-Dinaso's uit het 
Waasland op wier bidprentje nadrukkelijk het 
teken van hun beweging, citaten van Van 
Severen en uit hun trouwlied prijken. 

Doodsprentjes in heidense of Alvaderlijke 
SS-geest zijn er slechts een tiental. Deze 
gesneuvelden plus nog een 4-tal anderen 
stierven voor Führer en Volk, in een paar 
gevallen voor Germanje en het nafionaal-
socialisme, in een enkel geval zelfs voor 
God, Führer en Vlaanderen. Vier Oostfron-
ters uit het Album vielen zowel voor Führer 
als voor Leider. Op een 3-tal „Germaanse" 
doodsprentjes prijkt de SS-rune en een citaat 
uit de Edda. 

Het overgrootste deel van de vrijwilligers 
bleek dus echter thuis te horen in het katolie-
ke Vlaams-nationale kamp. Bij een 25-tal 
gesneuvelden werd melding gemaakt van 
het lidmaatschap van godvruchtige vereni
gingen of de aanwezigheid van priesters, 
paters of nonnen in de familie. Op één 
kristelijk-geïnspireerd bidprentje werd uit
drukkelijk vermeld dat de gesneuvelde, een 
arbeider, vroeger in de sociaal-demokratie 
had gemiliteerd. Een tiental bidprentjes is 
zuiver-kristelijk, zonder venwijzing naar na
tionale of andere motieven. 

KRUISTOCHTERS 
De kristelijke inspiratie van een aantal 

bidprentjes gaat gepaard met, in de vorm 
van een wrang ven/vijt, ven/vijzingen naar 
vooroorlogse kerkelijke oproepen tegen het 
kommunisme: citaten uit pauselijke encyk-
lieken, het bekende citaat van pater Morlion 
over de noodzaak om naar het geweer te 
grijpen, in een paar gevallen blijkt afgezien 
te zijn van een kerkelijke dienst, in een enkel 
geval werd beroep gedaan op een Duitse 
legeraalmoezenier. Eén bidprentje stelt het 
duidelijk; ,,uw kristen-zijn blijft voor ons een 
teken om — spijts alles — vastgeankerd te 
blijven aan het geloof van onze voon/ade-
ren . 

Bidprentjes die duideijk herkenbaar opge
steld werden niet zozeer door de familiele
den dan wel door de politieke omgeving van 
de gesneuvelde, waren nogal eens gesteld in 

een gezwollen stijl die de vrijwilligers betitel
de als helden, ,,Makkabeeërs van Vlaande
ren", kruistochters of nieuwe kruisvaarders. 
Verrassend is dat op enkele prentjes de 
gruwel van de oorlog wordt aangeklaagd: 
een enkele maal is de aanhef zelfs „De 
oorlog is een gruwel en een ramp". 

Een paar bidprentjes zijn kennelijk opge
steld in een geest die niet de gevallen zoon, 
doch wel diens eventuele motieven wenst te 
negeren. De foto van de gesneuvelde is dan 
die van een jongeman die op een niet-
genoemde plaats in niet-genoemde omstan-

De Fransman Jacques Tardi (°1946) te
kende zich jaren geleden in de belangstelling 
met z'n serie Isabelle Avondrood, een reeks 
fantastische verhalen die gesitueerd was in 
de soms wufte, haast dekadente parijse 
onderwereld van de jaren '20. Tardi heeft 
sindsdien een niet aflatende belangstelling 
gehad voor het misdaadverhaal. Een bijzon
dere voorliefde heeft hij voor de boeken van 
romanschrijver Leo Mallet, in wiens verhalen 
de detektieve Nestor Burma de hoofdrol 
speelt. Tot nog toe verschenen er al een 
aantal strips van Tardi naar een scenario van 
Mallet waaronder Sluiers over de Pont de 

Detektive Nestor Burma 

digheden ,,in diepe kristelijke overtuiging" is 
overleden. 

Wie verder in die Rouwprentjesalbum van 
Vlaamse Oostfronters wil mijmeren, kan het 
bestellen bij de auteur Luc Ervinck, Schoor-
lingstraat 4 te 8600 Diksmuide-Esen, door 
storting van 950 fr. + 65 fr. verzendingskos
ten op banknummer 083-1923750-49. Het 
boek, in grootformaat op glanspapier, bevat 
naast de facsimile's van de doodsprentjes 
een aantal dokumenten over de dood van de 
gesneuvelden en de afwikkeling van hun 
frontnalatenschap. 

Toon van Overstraeten 

Tolbiac. In Kater vol lood schrijft Tardi voor 
het eerst zijn eigen scenario met Nestor 
Burma in een glansrol. 

Kater vol lood sluit in zekere zin aan bij 
Sluiers over de Pont de Tolbiac. Januari 
1957. Detektieve Nestor Burma herstelt zich 
lagzaam van het avontuur met de dramati
sche ontknoping dat hij beleefde in Sluiers 
over de Pont de Tolbiac. Op een nacht dweilt 
Burma, verzonken in somber gepeins zoals 
dat heet, de straten van een Parijse buiten
wijk af. Hij besluit te gaan doorzakken in een 
obscure kroeg. Piekerend en treurend raakt 
hij aardig in de olie. Die nacht wordt het 
dienstertje van de zaak in de onmiddelijke 
omgeving van het café op sinistere wijze 
vermoord. En nu komt het: Nestor Burma is 
verdachte nummer 1 in deze moordzaak! 
Hoe zijn vingerafdrukken op iemands andere 
pijpepeuter, gevonden bij het lijk van het 
meisje, zijn terecht gekomen kan hij zich 
onmogelijk herinneren, daar hij die nacht zo 
lazarus als een Zwitser was. Er rest hem dan 
ook geen andere keus dan op onderzoek uit 
te trekken, om z'n eigen onschuld te bewij
zen. Het onderzoek leidt hem naar het be
krompen milieu van oude weerstanders uit 
de tweede wereldoorlog. Het lijkt er snel op 
dat het om een afrekening tussen gewezen 
kompanen gaat... 

Een kater vol met lood is zoals bijna alle 
Tardi-boeken een schot in de roos. Zijn 
geheel eigen en daardoor steeds herkenbare 
stijl en de aparte humor, gekoppeld aan het 
doordachte, zelfgepende scenario maken 
van Een kater vol met lood alweer een 
werkstuk op hoog nivo. Dat Jacques Tardi 
geen ééndagsvlieg, maar wel een blijvertje in 
de Europese stripwereld heeft hij al lang 
bewezen. Dit neemt niet weg dat we altijd 
weer aangenaam verrast zijn wanneer Tardi 
weer eens toeslaat! 

(ts) 

— Een kater vol lood. Jacques tardi. Ultg. 
Casterman, 1991. 96 biz., 365 fr. 

WEERSTANDERS 
VEREFFENEN REKENING 
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BOEKEN 

DROOMLAND AMERIKA 
Johan Ballegeer heeft op het vlak van de 

jongerenliteratuur reeds een stevige reputa
tie opgebouwd. Wat dan weer het nadeel 
heeft dat de verwachtingen bij een nieuwe 
publikatle hoog gespannen zijn. En al eens 
een beetje kunnen tegenvallen. Zoals met 
Lien gaat naar Amerika het geval is. 

Het verhaal gaat over LIen en Lynn, groot
moeder en kleindochter. Lien vertrok even 
voor de eerste wereldoorlog uitbrak samen 
met haar ouders, broers en zusjes uit Vlaan
deren naar Amerika. Daar ging een voor Lien 
Boon zeer nare voorgeschiedenis aan voor
af. Zoals dat toen de gewoonte was, werd 
ook de dertienjarige Lien verplicht om te 
gaan „dienen" op het kasteel. Daar blijkt 
„dienen" heel wat meer in te houden dan je 
op het eerste gezicht wel zou denken. In 
tegenstelling tot de meeste andere meisjes 
in die tijd, toen gehoorzaamheid nog een 
absoluut gebod was, verzet Lien zich echter 
tegen de seksuele avances van de jonge 
baron. De familie Boon wordt uit haar huis 
gezet en emigreert naar Amerika. 

Twee generaties later begint de zestienja
rige Lynn zich te gaan interesseren voor haar 
Vlaamse wortels. Grootmoeder vertelt over 
het kasteel, over de reakties in het dorp, over 
de overtocht, over de moeilijke beginjaren in 
de VS, over de familieruzies, over het sukses 
op de paardenfokkerij. Hier is Ballegeer op 
z'n best. 

Maar de auteur wou ook nog een verhaal
tje schrijven over de leefwereld van Lynn, en 
dat had hij beter gelaten. Hier wordt Balle
geer voorspelbaar, en stapelt hij de klichees 
op. Voor haar zestiende verjaardag vraagt 
Lynn een auto, maar die krijgt ze van haar 
ouders (professoren die zich met aids-onder-
zoek bezighouden en denken dat Antwerpen 
in Holland ligt en Brugge de hoofdstad is van 
België) niet. Je voelt al waar het naar toe 
gaat. Grootmoe Lien schenkt Lynn een jeep, 
met een zelfklever op die zegt: it's nice to be 
Belgian-American. Dat valt ons nu van Balle
geer tegen. Hij schrijft een heel jeugdboek 
over de Vlaamse emigratie, en laat de Vla
mingen in de VS dan prat gaan op hun 
Belgische wortels... 

NEBRASKA 
Aan de titel te horen zou je van Naar 

Nebraska van Veronica Hazelhoff (die net als 
Ballegeer een reputatie meesleept) ook kun
nen denken dat het een boek betreft dat over 
Amerika gaat, maar dat is slechts gedeelte
lijk waar. Nebraska verwijst naar de gelijkna
mige plaat van Bruce Spnngsteen. Lyle, één 
van de hoofdrolspelers in het boek, heeft 
zich nl. na het horen van die plaat in het 
hoofd gestoken dat hij naar Nebraska in de 
VS wil emigreren. 

•tWT^;.' 
Het probleem in Hazelhoffs boek is dat 

Lyle twee jongeren meesleept in zijn wilde 
plannen. Elkie wordt verliefd op Lyle, en wil 
met hem mee naar Nebraska. Dat kan nog 
niet direkt, omdat Lyle nog wat probleempjes 
heeft met zijn echtgenote die hij verlaten 
heeft enzo, dus wordt Lyle voorlopig onder
gebracht in een verlaten huis in het bos. 

Omdat Elkie alleen de zaken niet kan 
beredderen (Lyle zit bvb. ook nog met een 
baby opgescheept), roept ze de hulp in van 
haar verlegen vriendje Jens. Die laatste stelt 
gaandeweg vast dat hij ook wel wat voor die 
knappe Lyle voelt. Jens durft echter zijn 
ontluikende homoseksualiteit voor zichzelf 
nog niet toegeven. Afgezien van de wat 
bizarre achtergrond (het huis in het bos, de 
problemen van Lyle, de schijnbare moeite
loosheid waarmee de jongeren hun ouders 
om de tuin blijven leiden,...) een zeer geniet
baar boek. En vinden we het leeftijdsadvies 
dat op de rug van het boek vermeld staat 
(-I-13) nog wat te jong. 

(pdj) 

Johan Ballegeer. (toto P. van wouwe) 

— Lien gaat naar Amerika. Johan Ballegeer. 
Altlora, Averbode, 1990, 192 biz, 345 fr. 

— Naar Nebraska. Veronica Hazelhoff. Querl-
do, Amsterdam, 1991, 111 bIz, 439 fr. 

ADVERTENTIE 

bent u thuis. 

meubelcentrale W heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 930 tot 19 uur 
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MUZEK 

ZOMER IN DE 
(HOOFD)STAD.. 

Naast de resem festivals, de Gentse Fieste 
en Showburg pakt ook onze hoofdstad uit 
met een reeks zomerkoncerten die de 
Vlaamse aanwezigheid nog maar eens bena
drukt. Onder de noemer Boterhammen in het 
Park krijgen we zes vrijdagen zomeranimatie 
in het prachtige dekor van de Warande, het 
park tussen het Parlement en Boudewijns 
paleis. „Tien van de twaalf artiesten brengen 
een Nederlandstalig repertoire, dus een 
overwicht aan talent van eigen bodem" be
klemtoonde Jari Demeulemeester van de 
orginiserende Ancienne Belgique. Vorig jaar 
kwam zowat tienduizend man naar de eerste 
reeks gratis optredens kijken. 

Dus aftrap op vrijdag 19 juli met Willem 
Vermandere. 26 juli nieuwkomer Wiegbert 
Van Lierde die zopas een mooie debuutplaat 
uitheeft bij Virgin en Jan De Wilde met de 
Fanfare van Honger en Dorst. Op 2 augustus 
zijn de Rocky Gravo Bigband en Guidoo 
Belcanto te gast en de 9de augustus Bram 
Vermeulen en Boudewijn de Groot in één 
programma. Marijke Boon brengt poëtische 
smartlappen op 23 augustus, waarna Johan 
Verminnen op de planken kruipt. Afsluiters 
zijn Stef Bos, Wannes Van de Velde en Koen 
De Cauter. Zij zijn van de partij op 30 
augustus. De optredens kan je GRATIS bij
wonen, telkens van 12 tot 14 uur. Bovendien 

sterkt u de Vlaamse aanwezigheid in Brus
sel! 

NOG MEER MUZIEK... 
Een tweede initiatief van de AB is een 

reeks zaalkoncerten die de lijn van de Malle-
muntoptredens doortrekt. Op dinsdag 9 juli 
e.k. kan je eks-Blondie, Debbie Harry om 20 
uur aan het werk horen en zien, waarbij ze 
haar verzamelplaat (uit bij EMI) te grabbel 
gooit. In het voorprogramma pure-pop van 
de Rembrandts. Maandag 15 juli niemand 
minder dan de bluespaus John Mayal en zijn 
Bluesbrakers, waarna de Neville Brothers 
met soulblues de zaal aan de kook brengen. 
Aaron Neville heeft trouwens een schitteren
de CD Warm your heart bij Philips uitge
bracht. Woensdag 24 is het de beurt aan 
Willy ,,Mink" Deville, die sinds zijn Spanish 
Stroll niet meer kapot kan, en donderdag 
komt Nederlands topgroep The Nits met een 
,,Bets off..."-koncert. Dinsdag 30 alweer blus 
met de Faboulous Thunderbirds, maandag 
19 augustus allerbeste folkpop met de legen
darische Richard Thompson (en band), en 
dinsdag 20 augustus wordt er swingend 
afgerond met ouwe rock en roll van de Black 
Crowes. 

S.D. 

Op 13 en 14 juli heeft zoals ieder 
jaar het Brosella Folk- en Jazzfesti
val plaats in het openlucht Groen-
teater, vlakbij het Atomium. 
Zaterdag 13 juli treden The Brosel
la Folksfriends, Maddy Prior & Rick 
Kamp, Armeguin, Koen De Cauter 
en Stockton's Wing op. 
Zondag 14 juli is het de beurt aan 
The Victoria Jazz Band, Castelluc-
ci-trio, Sadi Quartet, Emil Viklicky 
& East-West Connexion en Toots 
Thielemans Trio. 
Het festival begint telkens om 15 
uur. Er is kinderanimatie voorzien. 
Toegang gratis. 

GUNTHER 
NEEFS 
KOMT ERAAN 

Met een vader als Louis Neefs kon het 
moeilijk anders dan dat zoon Günther op een 
dag ook het muziekwereldje zou binnenstap
pen. Vorig jaar zagen we hem voor het eerst 
op de Vlaamse televisie, en nu pakt hij uit 
met een eerste singel. Na architektuurteke-
nen, fotografie, bedrijfsbeheer en autome-
chanika vond hij uiteindelijk in de muziek dé 
grote uildaging. Met een keuze uit het pop
en rockrepertoitre, aangevuld met eigen 
werk, wil hij een loopbaan als zanger uitbou
wen. De titel van zijn debuutplaatje Ik laat me 
gaan (uit bij Polydor) is evenwel een beetje in 
tegenspraak met wat de er verder in de tekst 
komt. Halfweg zingt hij immers: „Ik wil zelf 
mijn boontjes doppen, 'k ga voor niemand uit 
de weg...", en dit op zeer aktuele muziek, 
ergens tussen de kleinkunstpop en het kom-
merciële chanson. Hierdoor lukte het hem 
dan ook een plekje te veroveren in Tien om te 
zien. 

Uiterlijk heeft Günther veel weg van zijn 
vader, en in sommige melodielijnen herken 
je de stembuiging venwant aan de grote 
Louis van toen. De zeer degelike tekst is van 
Mary Boduin, die recent ook tekende voor de 
toppers van ondermeer Liliane St.-Pierre. 
Günther Neefs heeft dus alles mee om te 
slagen in de verhoopte droom, en wie weel 
zoals Cocker zong „met een beetje hulp van 
mijn vrienden....". 

S.D. 
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BENJAMIN 
DE ONVERWACHTE 

V
AN ITTERBEECK was ooit een 
grote belofte. Goed voor meer 
dan honderd ovenwinningen in 
de jeugdkategorieën. Men 
sprak zelfs van een gezegende 
generatie toen Benjamin én 
Edwig zich voor een vijftal ja
ren nagenoeg gelijktijdig bij de 
profs aanmeldden. Men wist 
alleen niet wie van de twee het 
snelst zou doorbreken. Men 

weet hoe het Van Hooydonck is vergaan. Een 
verhaal van vallen en opstaan. Een langzame 
groei die alvast twee sprekende overwinnin
gen in de Ronde van Vlaanderen opleverde. 

ACHILLES... 
Van Itterbeeck verging het veel slechter. Hij 

kon zich nooit doorzetten. Vorig jaar won hij 
één koers(je). In Meulebeke begin augustus. 
Het stelde niets voor. Erger nog dan de 
mindere uitslagen was dat Van Itterbeeck 
zich maar moeilijk kon verkopen. Hij was 
nooit een geboren redenaar. Hij onthield zich 
van kommentaar. Hij onderging de tegensla
gen en de miserie (een aanslepende achilles
peeskwetsuur) in alle stilte. Vandaar dat nie
mand eigenlijk nog rekening met hem hield. 
En nu plots die onthutsende en verpletteren
de wedergeboorte. 

Hij bereidde zich in eigen land voor op de 
titelkoers. Voor hem geen buitenlandse ron
den. Niemand die nog wist dat hij leefde, dat 
hij zou meerijden... Volgend seizoen wanneer 
de plaatsen in het peloton nog zeldzamer (de 
financiële krisis dreigt in onze wielrennerij) 
zullen worden, zou hij er wel de brui aan 
geven. Dat was het verwachtingspatroon. 
Was. Want op één regenachtige zomermid
dag is alles veranderd. Benjamin Van Itter
beeck, zevenentwintig en volgeling van Willy 
Teirlinck, is weer springlevend. Niemand 
weet wat de toekomst zal brengen. Zal de 
driekleur zijn zelfvertrouwen stalen, zijn ambi
tie scherpen ? Het zou mooi zijn en mogelijk 
brengt de Tour in dit verband de eerste 
aanwijzingen. 

DE RONDE... 
Dit weekend begint inderdaad „La grande 

boude". De koers der koersen. De uitstra
lingskracht van de Ronde van Frankrijk blijft 
inderdaad onaangetast. Hein Verbruggen 

mag dan al zijn Hollandse ijver en handels
geest aanwenden om de wielerwereld te 
veranderen, rond de Tour zal hij altijd in een 
grote boog moeten om lopen. „La fête de 
juillet" blijft een sportlef dogma. Niemand die 
dat beter weet en schaamtelozer rondbazuint 
dan Greg Le Mond. De steenrijke Amerikaan 
veegt aan alle andere wedstrijden (al wil hij 
het wereldkampioenschap ook nog wel mee
pakken wanneer dat goed uitkomt) vierkant 
zijn voeten. 

Greg wordt door alle vroegere kampioenen 
om de haverklap gekapitteld omwille van zijn 
opportunistisch rijgedrag maar het zal hem 
een zorg wezen. In drie en een halve week 
hardfietsen verdient hij zijn keizerlijk jaarsala
ris, komt hij zijn verplichtingen tegenover zijn 
sponsors na. De rest is bijzaak. Tot spijt van 
wie 't benijdt en dat zijn er dus velen. Zowat 
iedereen zit trouwens om begrijpelijke rede
nen op ,,de" nederlaag van Le Mond te 
wachten. Amerikaanse spot met bijna hon
derd jaar oude tradities weegt Europeanen 
zwaar. 

BenjamSti Van Itterbeeck is in 
Ronse totaal onverwacht 's lands 
wegkampioen bij de beroepsren
ners geworden. Eigenlijk waren 
de kenners al een tijdje aan het 
wachten „op het definitieve ein
de" van deze generatiegenoot 
van Edwig Van hlooydonck. 

Le Mond meent nochtans over voldoende 
argumenten te beschikken om zijn gedrag te 
verantwoorden. De wielrennerij is veranderd. 
Er bestaan geen gemakkelijke wedstrijden 
meer. Altijd en overal wordt slag geleverd om 
de FICP-punten. Men moet goed gek zijn om 
te proberen schitteren in voor-, hoog- en 
naseizoen. Dat is gewoon onmogelijk gewor
den. Bovendien bestaan er nog nauwelijks 
onomstreden kopmannen. De strukturen van 
de wielerploegen zijn veranderd. Elke zichzelf 
respekterende formatie beschikt over meer
dere potentiële winnaars die om beurten 
worden uitgestuurd, die geprogrammeerd 
naar vormpieken toeleven in funktie van hun 
aanleg. Mogelijk. Maar hoe het ook zij de 
Tour zal ook dit jaar door een groot kampioen 
gewonnen worden. Door een klimmer die kan 
tijdrijden. Door een renner met weerstands
vermogen, koersdoorzicht en veel karakter. 
De Ronde gedoogt geen halve goden. 

Benjamin Van itterbeek: bijna afge
schreven... 

DOORZAKKEN 
Groot favoriet naast Le Mond is de Italiaan 

Gianni Bugno. De winnaar van de wereldbe
ker 1990 verkondigt al maanden dat de Tour 
dit jaar „zijn" mikpunt is. In de Giro liet hij zich 
al opmerken zonder echt door te drukken. Hij 
spaarde zich wanneer de reserves moesten 
worden aangesproken maar hij werd vorige 
zondag wel met groot oven/vicht Italiaans 
wegkampioen. Voor kanjers als Chioccioli, 
Chiappucci, Argentin en Fondriest. Vijf sterrij
ders binnen de eerste zes. Nooit voorheen 
waren de Italianen zo rijk. Ze vertrekken dan 
ook met het volste vertrouwen richting Frank
rijk. 

Van ,,onze jongens" kan niet hetzelfde 
worden gezegd. We hoeven ons geen illusies 
te maken. De oogst zal schraal zijn. Dubbel 
spijtig dat Luc Roosen niet van de partij is. Na 
zijn opbeurende ovenwinning in de ronde van 
Zwitserland herleefde enige (bescheiden) 
hoop. Toch illustreert ook zijn weden/aren dat 
onze beloften bij hun overstap naar de be
roepsrenners doorzakken onder de overla
den venwachtingen. De druk van buitenuit (en 
mogelijk ook van de direkte omgeving) is veel 
te groot. Men moet jonge profs de tijd gunnen 
„coureur" te worden. Een vrome wens na
tuurlijk wanneer de aankomende krisis echt 
zal toeslaan en de sanering in het Belgische 
peloton noodgedwongen verder zal worden 
doorgevoerd. 

Hopelijk wordt in de komende maanden 
niet teveel koren met het kaf weggegooid. In 
dit verband zijn we echt ongerust. 

Flandrien 
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SPORT 

OPMARS VAN HET GEZOND VERSTAND 
Het heeft veel te lang geduurd maar het is 

er uiteindellijk toch van gekomen: de voet
balbond zal de failliete Beerschot financieel 
doorlichten en daar de konklusies uit trekken. 

SCHEEFGROEI 
We willen de lezer gerust stellen: we zitten 

heus niet te wachten op „het doodvonnis". 
Integendeel. Daarvoor hebben we te groot 
respekt voor het verleden van de Kielploeg en 
te veel simpatie voor de al jarenlang onver
diend geplaagde supporters van de Manne
kens. Maar het werd wel tijd dat de voetbal
bond die van zichzelf altijd zegt dat hij „bouwt 
aan de toekomst" zijn verantwoordelijkheid 
opnam. 

In het voetbal van vandaag is veel scheef 
gegroeid. Klubs leven financieel boven hun 
mogelijkheden. Spelers worden overbetaald. 
Supporters worden figuurlijk geplunderd 
wanneer zij spektakelarme wedstrijden willen 
bijwonen. Er hebben zich in de voorbije jaren 
dan ook veel hele en halve drama's voltrok
ken. We citeren voor de vuist: Union Sint-
Gillis, RWDM, AA Gent, Seraing, La Louvière, 
het zwart geld cirkuit, het omkoopschandaal 
met Standard, de investmaatschappijen die 
de feitelijke financiële onmacht van gewone 
en topklubs moeten verdoezelen. Om over 
het Heizeldrama en de onveilige stadions 
nog maar (zedig) te zwijgen. 

De Bond heeft jarenlang ten onrechte ge
steld dat hij geen inkijkrecht in de boekhou
ding van de klubs hoefde uit te oefenen. 
Officieel bestond daar geen reden toe. Offi
cieus vroeg ieder weldenkend mens er om. 
Maar wie de ogen sluit ziet niets en dient niet 
tussen te komen. 

VOORGAANDE 
Blijkbaar is Beerschot de druppel die de 

emmer doet overlopen. Het is niet onbegrij
pelijk. De klub kan haar eigen spelers niet 
betalen maar... beweegt zich desondanks 
ongegeneerd op de spelersmarkt. Vanzelf
sprekend kon reaktie (van SK Tongeren) niet 
uitblijven. Oneerlijke konkurrentie. Twee ma
ten en twee gewichten. Het was (en is) geen 
stichtend verhaal. Germain Landsheere, een 
man die bij Waregem herhaaldelijk bewees 
dat hij financiële konsekwenties kan trekken 
en... in de praktijk omzetten, zal als nieuwe -
een naar ons gevoel trouwens uitstekende 
keuze - penningmeester van de bond Beer
schot van onder, van boven en opzij bekijken. 
Hij zal zich laten bijstaan door een onafhan
kelijk accountantbureau. Om misverstanden 
uit te sluiten. 

Daarmee wordt het (lang verwachte) voor-

Foeke Booy van Klub Brugge haalt vernietigend uit tegen Beerschot. Het 
verging de klub van het Kiel niet alleen op sportief vlak slecht. De Bond blijkt 
ditmaal waakzaam toe te kijken. (toto M. ceis) 

gaande geschapen. Men mag er zich logi-
schen/vijze aan verwachten dat de bond in de 
toekomst sneller zal reageren op alarmsigna
len (onbetaalde spelers, onbetaalde bond

staksen, onbetaalde pensioenpremies, onbe
taalde transferbedragen...). De geloofwaar
digheid van de voetbalsport zal erdoor ge
diend worden, 

Deze week 
in Knack Magazine 

Wapens voor de Golf 
De voorbije week wankelde de regering over omstreden 

wapenleveringen aan de Golf-staten. vooral in Wallonië kreeg 
die verkoop steun, maar de Vlaamse partijen bedachten zich. De 

boeken open. Deze week in Knack. 

Willy Claes, somber 
Vice-premier Willy Claes zet 
kritische kanttekeningen bij het 
Belgisch ondernemerschap en 
evalueert het klimaat in de regering. 
Hij analyzeert de teloorgang van het 
overheidsapparaat en ziet de 
toekomst van Europa somber in. 
Deze week in een Knack-interview. 

Ramp in Ethiopië 
De verzamelde faktoren van 
rampspoed doen in de Ogaden de 
kritiekste situatie sinds 
mensenheugnis ontstaan. De kans 
dat de honger er ooit verdwijnt, is 
bijna onbestaande. Een reportage uit 
Ethiopië, deze week in Knack. 

Een schrijver, een plek 
Terwijl u tijdens deze 
vakantieweken hun spannende 
verhalen verslindt, bezoekt Knack 
acht weken lang de plekken waar 

thriller-auteurs hun 
hoofdpersonages zoal naartoe 
sturen. Bijvoorbeeld: wat heeft 
Patricia Highsmith toch met 
Venetië? 
De zomersene, van deze week af. 

Joegoslavië barst 
De onafhankelijkheids-verklanng 
van Slovenië en Kroatië 
provoceerde een militaire ingreep. 
Hoe Joegoslavië wegzakte in 
anarchie en het Libanon van Europa 
dreigt te worden, deze week in 
Knack. 

En verder: 
* Sport: de ronde van Frankrijk 
start. * Muziek: Bonnie Raitt op 
Torhout-Werchter. * Knacks 
zomerwedstrijd: op zoek naar 
Vlaamse monumenten en 
landschappen. 
Voor 3.500.000 frank aan prijzen. 
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FILMS OVER MINDERHEDEN 

Spike Lee, omringd door een harem Itnappe zwarte meiden. Spike Lee, omringd door een harem knappe zwarte meiden. Lee, 

Het is moeilijk praten over vrouwen en 
gekleurde mensen als over „minderheden" 
als je ziet dat er méér vrouwen dan mannen 
op de wereld zijn en dat het Amerikaanse 
straatbeeld meer en meer beheerst wordt 
door gekleurde mensen. 

En toch worden beide nog steeds „minder
heden" genoemd. 

BILL COSBY ACHTERNA 
Eindelijk wordt de waarheid verteld over 

de Amerikaanse repressie tegen gele men
sen, de film Come see the paradise is daar 
een voorbeeld van. Nu ook krijgen vrouwen 
kansen om films te maken en zie je ook 
zwarte films. Het is niet eens zo lang (1957, 
Harry Belafonte in Island In the sun) gele
den dat blanken geshockeerd reageerden op 
een interraciale liefdescène, alleen echter 
omwille van het feit dat het om een zwarte 
man en een blanke vrouw ging, wat een 
rariteit bleef; alhoewel de blanke man met 
een zwarte vrouw minder protest uitlokte. 
Zwarte mensen in een innige omhelzing zag 
je alleen maar in een blad als Ebony (en 
soortgenoten) speciaal voor zwarten bedoeld 
en in de pornofilms. Want volgens racisten 
horen ze dèar thuis, tussen al die andere 
prijsstieren. Er waait nu een andere wind. 

BUI Cosby b.v. toont in zijn televisiesoap 
de kijker dat er ook normale zwarte gezinnen 
zijn en in zijn spoor volgden er nogal wat. De 
Amerikaanse film veranderde langzaam in 
half blank, half zwart en je zag soms wel 
eens dat er een zwarte in een hogere positie 
dan de blanke zat. De jongste tijd is dat 
schering en inslag in zowat alle politiefilms. 
En toen kwam de zwarte film die de kleurlin
gen toont zoals ze zijn. 

STEREOTIEPEN 
Enkele jaren geleden draaide Spike Lee 

She's gotta have it, over een zwarte vrouw 
en haar drie zwarte minnaars. De film moest 
het voorlopig nog op festivals doen omdat ie 
nog geen verdeler vond in het kommerciële 
cirkuit. Die werd gevolgd door School Daze, 
een satirische musical die het in 1988 aan de 
zwarte Amerikaanse kassa maakte. Met Do 
the right thing begon Lee echter te ontspo
ren en langzaam zie je een omgekeerd 
racisme ontstaan. Zijn in de blanke films de 
zwarten meestal nogal stereotiep afgebeeld, 
de zwarte film is van het omgekeerde niet vrij 
te pleiten. Daaraan hebben Eddy Murphy en 
Richard Pryor in Amerika een groot deel van 
hun sukses te danken. Met Mo'better blues 
ging het nog net, maar nu is er Jungle Fever 
en die gaat verder de verkeerde richting. Een 
zwarte, gehuwde man wordt verliefd op een 
blanke ongehuwde Italiaanse vrouw die als 
ondergeschikte bij hem werkt. Enkele sto
mende liefdesscènes zijn er het gevolg van. 

Daartussenin schildert Lee de Italianen af 
alsof het allemaal Mafioso's zijn verdeeld 
tussen onze-moeder-de-heilige-kerk en de 
peetvader (één stereotiep), de blanke vrou
wen alsof ze allemaal met een zwarte man 
naar bed willen (tweede stereotiep), de zwar
te vrouwen alsof ze permanent op zoek zijn 
naar die blanke man die hen een lukseleven-
tje en seksleven als een zwarte kan bieden 
(derde stereotiep), de joden zijn profiteurs, 
gangsters en ander tuig (vierde stereotiep), 
en als vijfde stereotiep wil Lee ook nog de 
mithe van de zwarte seksuele potentie op het 
scherm uitsmeren. 

Neen, Lee is ontspoord en iemand zou het 
hem eindelijk eens moeten zeggen, maar als 
de kassa rinkelt wordt er veel door de vingers 
gekeken. 

SWITCH 
In Switch, de nieuwe film van Blake Ed

wards gaat het over vrouwendiskriminatie. 
Steve Brooks, een suksesvol zakenman en 
gediplomeerd rokkenjager, wordt door drie 
van ^ijn minnaressen, die hem haten als de 
pest, naar de heer (en de vrouw!) gezonden. 
Hij moet terugkeren om zijn hemel te verdie
nen. Als vrouw. Deze vrouw is ongelukkig 
voor haar in het mooie lijf van Ellen Barkin 
gestopt. Alleen heeft ze nog altijd de manne
lijke trekjes van Steve. Hierdoor ontstaan 
soms erg vreemde situaties. 

Niet direkt een grote film, maar best ge
nietbaar voor diegenen die aan weekend-
films verslaafd zijn. 

MADONNA 
In bed with Madonna (van Alek Keshishi-

an) moet het vooral hebben van zijn snelle 
montage. Voor liefhebbers van het feno
meen is het een must, alhoewel je er je 
kinderen zeker niet te jong naartoe moet 
sturen (Hopelijk is het Kinderen Niet Toege
laten, maar in België weet je nooit!). 

Waarom niet? Omdat dit een erg feministi
sche film is en dat op een erg brutale wijze 
wordt getoond. Wanneer schuine bakken, 
seksuele gebaren en bewegingen als ge
woonterecht voor mannen worden be
schouwd, is er hier Madonna die daar komaf 
mee maakt op soms erg gore wijze. Maar zij 
toont ons het gelaat van een wereld die 
steeds meer afdaalt in de hel die Dante zo 
beeldrijk wist te beschrijven. Alle normen 
vervagen en Madonna protesteert er op haar 
manier tegen en niet direkt op een wijze 
waarop je je ouwe vader zou trakteren. 

In feite is deze film één grote verrassing en 
dan vooral voor iemand die het helemaal met 
begrepen heeft op deze goedkope Marilyn 
Monroe-imitatie. 

Of is Madonna bezig de wraak van Monroe 
uit te voeren ? 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 6 JULI 
JML^yiL. '^[ 

ZONDAG 7 JULI MAANDAG 8 JULI 

T V 1 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Jonge speurneus, serie, 18 30 Goden en 
heiden van de Germanen, animatieserie, 18 50 
De Muppets, poppenserie, 1915 Sla je siag; 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De magie van David Copperfield, illusionist 
20 50 Nergens veilig, TV-film 
22 15 Vakantievlinder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 55 Sport op zaterdag 
2315 De gevangene van Second Avenue, film 

TV 2 
15 35 Ronde van Frankrijk, proloog in Lyon 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr 
21 00 De island of dr. Moreau, film 
22 30 Nieuws 
23 00 Fooi tor love, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 00 J.J. de Bom, jeugdsene, 
17 30 Nieuws; 17 35 Streetwise, jeugdsene, 
18 01 Vara's kindermenu, kinderprogramma, 
19 00 Nieuws; 19 22 Brainstorm, spel. 
19 40 De baas in huis, sene 
20 09 Rond Europa, videoreis 
20 40 Zeg 'ns AAA, sene 
21 08 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 38 Twee voor twaalf, kwisprogr 
22 23 Het onderste uit de kan, sene 
23 13 Vietnam, minisene 
00 44 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Post!, bne-
venrubriek, 17 40 The Thundercats, tekenfilmse-
ne, 17 55 Wildlife international, natuurfilm, 18 20 
Paul McCartney, popspecial, 19 33 Growing 
pains, komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Bij wijze van spreken, spel over taal 
20 55 Land in zicht, kultuurprogr 
21 20 De orangerie, gesprekken 
22 00 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
22 43 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 40 Studio sport; 19 00 Nieuws, 
1915 Sesamstraat; 19 33 Studio sport, 20 00 
Nieuws 
20 20 Een schooljaar in Hakkari, TV-film 
21 46 Polonaise fantasie, klassiek 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport 
22 46 Ladri di Saponette, film 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Chateau Van Hove, kul 
progr ,13 45 Grote Prijs F1 van Frankrijk, auto
rennen, 17 00 Space 1999, sene, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Het Regen
woud, dok sene, 19 00 Dichtbij huis, komische 
sene, 19 30 Nieuws, 19 50 Sportweekend. 
20 35 De Weg, serie 
21 30 Every breath you take, TV-film 
22 35 Vandaag 
23 00 De machtsstrijd in de Stille Oceaan, dok 

T V 2 

15 20 Ronde van Frankrijk, Bron-Chassieu-Eurex-
po 

VTM 

17 00 Clip klub; 1710 Star Trek, the next genera-
tioin, SF-sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 55 days at Peking, film 
22 35 Nieuws 
23 05 Remington Steele, detektivesene 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 1615 
Koncert, Gilbert Becaud, 17 05 Professor Poops-
nagle, jeugdsene, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kresj, 
kinderprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 KRO's tekenfilmfestival 
19 20 Father Dowling, detektivesene 
20 10 Hints, spel 
20 40 Joint Account, kom sene 
21 10 Brandpunt 
21 40 Les uns et les autres, film 
23 10 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Mevrouw Ten Kate, 
kinderserie, 09 35 Achterwerk in de kast; 09 50 
Laterna magica, verhalen, 10 05 Een verrassing 
voor de Dikke Dames; 13 00 Nieuws; 19 00 De 
wonder years, komische serie, 19 25 Secret ca
baret, magie, 19 50 Kerstplat, strips en kartoens, 
20 00 Nieuws 
20 10 Paul Haenen rechtstreeks, kult humor 
progr 
20 56 Drie liefdes, sene 
21 50 The Magnum Story, dok 
22 41 Natte mannen, kortfilm 
22 46 Monty Python's Flying Circus, sene 
23.14 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Lijkbezorging van moslims 
in Nederland; 11 30 Omrop Fryslén Edukatyf; 
13 50 Studio sport, 18 00 Psychologie van het 
gezin, relaties en gezinsvormen, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Afrikaans avontuur, dramaserie 
21 05 Werken aan werk, bij de politie 
21 30 Geschiedenis van het betaalde voetbal, 
dok 
22 00 Nieuws 
22 05 Dekaloog, reeks verhalen 
23 05 Nieuws 

T V 1 
17 25 Nieuwskrant, 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
1810 Alfred Judokus Kwak; 18 35 Tour '91, 
ntverslag, 18 58 Buren, sene, 19 22 Sla je slag; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Rivalen van de renbaan, sene 
21 20 Dokter ter zee, serie 
21 45 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 20 Vakantievlinder, info 
22 30 Vandaag 
22 55 In afwezigheid van Emily, vertelling 
23 20 Rock over Europe at..., rockkoncert 

TV 2 

1510 Ronde van Frankrijk, Villeurbanne-Dijon, 
gevolgd door zeilen te Nieuwpoort, 19 30 Nieuws 
20 05 Rendez-vous in 't paradijs, Vlaamse film 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 De Tour van Maurice en Rad 
van Fortuin. 
20 00 Zorro, serie 
20 30 Mission impossible, sene 
21 10 My brother Tom, minisene 
22 00 Nieuws 
22 30 Golden girls, sene 
22 55 Kir Royal, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Kids, jeugd
sene, 18 06 Blunders, tekenfilm, 18 12 Manhat
tan Marshall, komische serie, 18 34 NCRV Sport 
op 1 ; 19 00 Nieuws. 
19 20 Abracadabra, spelprogr 
19 51 Schoppentroef, kom sene 
20 23 Bing & Co, pilootfilm 
21 12 Hier en nu, aktualiteiten 
21 45 Jessica Fletcher, detektivesene 
22 30 Cheers, sene 
22 54 Medeklinker, koorfestivai 
23 21 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
Ontdek je plekje. Goes, 16 55 Pause TV, jonge-
renmag , 17 30 Nieuws; 17 38TheThunderbirds, 
sene, 18 38 De bluffers, sene, 19 00 Kinderen 
van Waterland, serie, 19 15 Avro sportpanora-
ma, 20 00 Nieuws. 
20 25 't Was stil op straat, retromuziek 
21 15 True colors, avonturensene 
21 43 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 15 Liebling Kreuzberg, dramaserie 
22 55 Ontdek je plekje. Goes 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 10 Studio sport, 18 50 Jeugd
journaal; 19 00 Nieuws; 19 15 Sesamstraat; 
19 35 Studio sport, 20 00 Nieuws. 
20 20 Door vreemde ogen, dok 
20 50 Leven op leeftijd, over ouderen 
21 28 Kulturele antropolotie, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 
23 00 Steden des tijds, Breda 
23 30 Nieuws 
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TELEVSIE 

DINSDAG 9 JULI WOENSDAG 10 JULI DONDERDAG 11 JULI 

TV1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
1810 Black Beauty, serie, 18 35 Tour '91, ritver-
slag; 18 58 Buren, serie, 19 22 Sla je slag; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Ruth Rendell-mysteries, serie 
20 55 Margriet, praatshow 
22 15 Vakantievlinder, info 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 55 Windy City, film 

T V 2 
15 40 Ronde van Frankrijk, Dijon-Reims 
19 30 Nieuws 
20 40 Als een wereW zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, dok. serie 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 De Tour van Maurice en Rad 
van fortuin. 
20 00 Soundmix show 
21 00 Saracen, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, Rwanda 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Streetwise, 
serie, 18 06 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws, 
19 22 Lieverdjes, sene, 
20 07 Rondje Europa, videoreis 
20 38 leder zijn deel, kom serie 
20 56 Tien voor taal, spelprogr 
21 40 Bankroet, serie 
22 32 Impact, dok 
23 25 Natuurmoment 
23.30 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 45 
The big valley, westernsene, 17 30 Nieuws; 
17 40 Bouli, tekenfilmserie, 17 45 Captain Planet, 
sene, 1810 Zorro, serie, 18 45 Countdown, pop, 
19 25 Veronica sport, 20 00 Nieuws. 
20 27 Murphy's law, serie 
21 20 Summer rental, film 
22 50 The Yellow River, dok 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 40 Studio sport, 18 50 Jeugd-
joernaal; 19 00 Nieuws; 1915 Sesamstraat; 
19 33 Studio Sport, 20 00 Nieuws. 
20 20 De bezetting, reeks over WO II 
21 15 De schatten van Orsay, dok 
21 54 De verhalenvertellers, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 Klassieke mechanika II 
23 30 Nieuws 

TV1 
17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 De woudlopers, sene, 18 35 Tour '91, 
ritverslag, 18 58 Buren, sene, 19 22 Sla je slag; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Tatort, sene 
21 30 Clive James, satire 
22 20 Vakantievlinder, info 
22 30 Vandaag 
22 55 Bouwen in België, dok 

TV 2 
14 40 Ronde van Frankrijk, Reims-Valenciennes 
19 30 Nieuws 
20 45 Ten huize van, Jeanne Brabants 
21 35 Hawks, film 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws. 
19 30 De Tour van Maurice en Rad van fortuin. 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Vlaanderen mijn land, muzikale rondreis 
22 00 Nieuws 
22 30 Hill Street Blues, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 35 KRO's Te
kenfilmfestival, 18 05 Feesten uit de hele we
reld, Korea, 18 35 Neighbours, serie, 19 00 
Nieuws; 19 15 Tom & Jerry, tekenfilmpje 
19 25 De reis om de wereld in 80 dagen, dok 
20 20 Als de dag van toen, retro 
21 15 Matlock, advokatenserie 
22 05 De afrekening, dok 
22 45 Aan de top, sene 
23 15 Lekker weg, Den Bosch 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 44 
De TV-dokter, 16 45 Bereboot, serie, 16 57 Die
ren van het Groene Woud, tekenfilmserie, 17 20 
Therion/natural state, natuurfilmpje, 17 30 
Nieuws; 17 40 Casper en zijn vriendjes, sene, 
18 06 TROS reis avonturen, Frankrijk, 18 46 Tik 
tak, 18 56 Teenage hero turtles, sene, 19 23 
Stopwatch, inforubnek, 20 00 Nieuws. 
20 27 Derrick, politieserie 
21 34 De TV-dokter 
21 35 Tros aktua, aktualiteiten 
22 10 Babes, komische reeks 
22 40 Het luchtruim overwonnen, dok serie 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 14 40 Studio Sport; 19 00 
Nieuws; 19 15 Sesamstraat, 19 33 Studio sport, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera 
20 25 Van gewest tot gewest 
21 05 Ballerma, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 00 Studio sport 
23 30 Nieuws 

T V 1 

17 25 Nieuwskrant, 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Samson; 
18 10 De mysterieuze Steden van Goud, teken-
filmsene, 18 35 Tour '91, ritverslag, 19 03 Buren, 
serie, 19 22 Sla je slag; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 11 Juli-Happening, rechtstreeks uit Antwer
pen 
21 15 Panorama, Leven op wielen 
22 15 Vakantievlinder 
22 30 Vandaag 
22 50 Ingmar Bergman: de toverlantaarn, dok 

TV 2 

1610 Ronde van Frankrijk, Arras-Le Havre 
19 30 Nieuws 
20 00 Kinderen een kwartje, dok 
20 50 Architekten in Europa, Arne Hennksen 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, gezinssene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 De tour van Maurice 
en Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flying doctors, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Miami Vice, detektivesene 
23 20 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 15 Vrouw zijn; 15 55 In beeld, 
Pieter Wetselaar, 16 20 De wereld van de pelika
nen, natuurfilm, 16 48 Ceddie, tekenfilmserie, 
17 11 Het gebeurde bij . . Dokkum; 17 30 
Nieuws; 17 40 Op vleugels van de wind, dok , 
18 25 Gospel March 1991, impressie, 19 00 
Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, serie 
19 45 Peter, jeugdsene 
19 50 Slag bij Amersfoort, spelprogr 
21 05 De mens: een unieke schepping, dok 
22 05 Zomerzang-vierdaagse 1991, zangavond 
22 35 Midlife, praatprogr 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, teken-
filmsene, 17 45 Travelklub, reismag , 18 10 Top 
40; 18 55 Empty nest, sene 19 25 Summertime, 
tremen, 20 00 Nieuws. 
20 27 Superchamps, jeugdkompetitie 
21 30 The best of Married with children, sene 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 The gangster chronicles, sene 
23 15 Voyager, dok sene 

Ned. 3 
09 00 Nieuws, 16 10 Studio Sport; 19 00 
Nieuws; 19 15 Sesamstraat; 19 33 Studio sport, 
20 00 Nieuws. 
20 24 Geld stinkt niet, TVfilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 12 JULI 

T V 1 

17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Samson; 18.10 Haydaze, serie; 
18.35 Tour '91, ritverslag; 18.58 Buren, serie; 
19.22 Sla je slag; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Op weg naar het licht, TV-film 
22.15 Vakantievlinder, info 
22.40 Vandaag 
22.50 Dame Edna, praatshow 
23.35 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 

15.10 Ronde van Frankrijk, Le Havre-Argentan 
19.00 De Vlaams-Nationale Omroep Stichting 
19.30 Nieuws 
20.00 Wereldoorlog II, De Repressie, dol< 
21.30 Abdijen der Lage Landen, dok. 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 The adventures of 
the black stallion, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie; 
19.00 Nieuws; 19.30 De tour van Maurice en Rad 
van fortuin. 
20.00 Tempest, film 
22.20 Nieuws 
22.50 Via Mala, miniserie 
00.20 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.53 Davy Crockett, Disneyfilm; 
17.30 Nieuws; 17.39 Ja, natuurlijk extra, dok. 
18.33 Medeklinker; 19.00 Nieuws. 
19.20 Hollands welvaren, dok. 
19.47 Puzzelkampioen, spelprogramma 
20.18 Herbie goes to Monte Carlo, film 
22.07 Rondom tien, praatprogr. 
22.53 Cop Rock, serie 
23.36 Opmaat, klassiek 
23.51 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17 40 Kijk TV, 
wetensch. mag.; 18 02 TROS Aktua in bedrijf, 
glasindustrie; 18.47 De TV-dokter; 18 48 Turtles 
in Nederland, impressie; 19.01 De avonturen van 
Black Stallion, serie; 19.33 Dear John, kom. 
serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogramma 
21.215 America's funniest home video's, amuse-
mentsprogr. 
21.41 Allo Allo, kom. serie 
22.15 In the heat of the night, detektiveserie 
23.01 Voorjaar in Wenen, koncert 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 15.10 Studio Sport; 18.50 Jeugd-
joernaal; 19 00 Nieuws; 19.15 Sesamstraat; 
19.33 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Met de prijs voor ogen, dok. 
21 15 Jazzlife, portret Paul Ackett 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Roland Hassel, politieserie 

Jack Lemmon wordt ontslagen en is een zenuwinstorting nabij in De 
Gevangene van Second Avenue. Zaterdag 6 juii op BRT TV1 om 23u.15. 

ZATERDAG 6 JULI 

DE GEVANGENE VAN 
SECOND AVENUE 
Geslaagde verfilming door Meivin Frank 
van een komisch melodrama van Neil 
Simon over een Newyorkse kantoorbe
diende die plots werkloos wordt en tiele-
maal begint door te slaan. Met Jack 
Lemmon en Anne Bancroft. (Prisoner of 
Second Avenue - BRT TV1, om 
23U.15) 

ZONDAG 7 JULI 

55 DAGEN IN PEKING 
Amerik. avonturenfilm uit 1963 met Charl
ton Heston, Ava Gardner en David NIven. 
In 1900 arriveert de VS-marine in Peking 
rfm er de Amerikaanse ambassade te 
beschermen - VTM, om 20u.) 

MAANDAG 8 JULI 

RENDEZ-VOUS IN 
HET PARADIJS 
Weduwe Fien Appel, eigenares van een 
pasteibakkerij, is de buurvrouw van café
baas Camille, een weduwnaar die met 
haar zou willen trouwen. Vlaamse komi
sche film van Edith Kiel uit 1957 met Theo 
Van Den Bosch, Frieda Linzi, Nand Buyl, 
e.a. (BRT TV2, om 20U.05) 

DINSDAG 9 JULI 

SUMMER RENTAL 
Amerik. film uit 1985 met John Candy, 
Richard Crenna en Karen Austin. Jack 

Chester is totaal ovenwerkt en trekt met 
zijn gezin voor een vakantie naar Florida. 
Van de geplande rust en ontspanning 
komt niet veel in huis. 
(Ned. 2, om 21u.20) 

WOENSDAG 10 JULI 

HAWKS 
Twee terminale patiënten ontsnappen uit 
een Londens ziekenhuis om de bloeme
tjes nog eens flink buiten te zetten. Hun 
uitstap wordt een aaneenschakeling van 
tragische en komische voon/alletjes. Brit
se film uit 1988 met Timothy Dalton, 
Connie Booth en Anthony Edwards. 
(BRT TV2, om 21u.35) 

DONDERDAG 11 JULI 

LA VOUIVRE 
Franse film uit 1988. Na de oorlog keert 
een boerenzoon naar zijn geboortedorp 
terug. Hij ontdekt dal er zich in het moe
rasgebied een vreemde, naakte vrouw 
bevindt... 
(RTBF1,om20u.40) 

VRIJDAG 12 JULI 

THE TEMPEST 
Een architekt van middelbare leeftijd trekt 
zich met zijn dochter en vriendin terug op 
een Grieks eiland om daar echt van het 
leven te gaan genieten. Zijn vrouw en haar 
vriend komen echter roet in het eten 
gooien. Amerik. film uit 1982 met John 
Cassavetes en Gena Rowlands. 
(VTM, om 20u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 93 
HORIZONTAAL 
2 In dit geval zit je met een tekort (5) 
5 Lijntjes zetten, in een tekst bijvoorbeeld 

(10) 
8 Is die groente gekweekt op een klem 

stukje grasland'? (12) 
9 Met klem waarborgen (10) 

10 Is die Brabantse gemeente afgebrand' 
(4) 

11 Voor je vingers zijn dat hinderlijke spij
kers (8) 

12 Het geld dat je nog krijgt, is meer dan 
uitmuntend (6) 

15 In de wapenkunde is hij een geduchte 
konkurrent van de leeuw (7) 

16 Alleen maar op dit ogenblik (2) 
17 Stukje huid in een glazen pot (8) 
18 Het jaar des Heren duurt maar kort (1,1) 

VERTIKAAL 
1 Dit IS wel heel erg en overdreven gehoor

zaam, al IS 't dan met van boven (10) 
2 Door een dreun in Parijs krijg je haastig 

en oppen/lakkig werk (3, 2, 6, 4) 
3 Voorschriften voor de taal en de sport 

(10) 
4 Die riskante ongesteldheid overkomt je 

nooit thuis (11) . 
6 Door op deze manier je ogen te gebrui

ken zie je de mensen slechts van achte
ren (7) 

7 Van zo'n dwingende gedachte raak je 
moeilijk af (8) 

13 Wel toegelaten, maar je zult moeten 
wachten (6) 

14 Dit meubel speelt een rol in de rekenles 
(5) 

15 Die zuster kun je evengoed op haar kop 
zetten (4) 

OPLOSSING OPGAVE 91 
Horizontaal: 1 star, 6 Brasschaat, 7 
steenworp, 10 post, 12 ronden, 13 
zuster, 14 Latijn, 15 rem, 16 eek
hoorn, 18 kogelgaten, 19 rib, 20 
griffel 

Vertikaal: 2 trappelzak, 3 rats, 4 
mare, 5 schoensmeer, 6 boter bij de 
VIS, 8 nederdalend, 9 draaiorgel, 
10pastor, 11 sfeer, 17 enig 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 93 ten 
laatste op dinsdag 16 juli a.s. op de 
redaktie. 

Voor de eerste keer trok onze argelo
ze kinderliand een Fries als winnaar 
uit de juiste inzendingen. Roel Falke-
ma, woonachtig in de Haadstiitte 4, 
9244 ON Beetstersweach in Fryslên 
krijgt enkele mooie boeken toege
stuurd (echter wel in het Nederlands). 
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Ĥ 
13 

^ T B •" 

17 

15 

16 

18 

• • 

1 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Wimbledon uitgeregend", las Ahasve-
rus. 
Ellendllg! 

Van Rossem vindt RAD té 
brave Hendrlcken 

Komt er een dag dat het verschil 
tussen BRTN en VTM nog slechts 
In de spelletjes ligt? 

Nu teisteren de Eurokraten 
Vlaams-Brabant nog 
met stortregens ook... 

Criquielion zegt pyrenéén 
tegen de Ronde 

Volgens Test-Aankoop zit het niet 
snor met de bromfietsen 

Van Rossem nu nog meer RAD 
van tong 

Misschien zijn de files met 
rolschaatsen op te lossen... 
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't Was me een weekeinde! Vlaanderen 
leefde weer eens in overdrive... 

• Bijtijds om 10 uur, op een zaterdagmor
gen, bijna al je arrondissementsbesturen bij 
mekaar krijgen onder een hoge eikenhouten 
dakstoel - in een Begijnhof dan nog - is op 
zichzelf al een wonder! 

En toch geschiedde het voor een denkdag 
van de bovenste plank! De Heren van Chiè-
vres, die ooit die balken betaalden, zullen 
nooit vermoed hebben dat in hun vluchthuis, 
binnen de wallen van Leuven, de Volksunie-
geuzen zouden vergaderen, 't Henegouwse 
Chièvres aan-de-Dender, was toen een stuk 
Brabant en de Graven van Egmont waren er 
thuis. Nu wordt het gekontroleerd door 'n 
jezuïetenleerling, die (met 'n Vlaamse naam 
zonder Nederlands te spreken) op 'n goeie 5 
km daar vandaan woont en de PS leidt: Guy 
Spitaels... 

Studenten van het Land-van-Bergen vind je 
niet meer in dat - nu mooi gerestaureerde -
Begijnhofhuis. De laatsten waren franstalige 
Aalmoezeniers van de Arbeid, die er hun 
bevrijdingsteologie toetsten aan de wereld-
werkelijkheid. Zij vormden de laatste lichting 
Heren van Chièvres, die vanuit Leuven als 
priester-arbeider, naar alle windrichtingen uit-
vlogen. 1968 - „Leuven Vlaams", sloot ook 
dat deeltje van de unitaire geschiedenis af! 

• Ondertusen vierden de Brabantse loten 
van onze familie in de Kortenbergse Abdij 
een halve-eeuw-huwelijk van mijn schoonou
ders. Op 27 september 1312 dwongen de 
Brabantse steden hier hun Brabantse Hertog 
Jan II, in slechts één fase (!) een stuk 
grondwet met heel wat vrijheid en demokratie 
af. Je moet die keure eens herlezen: „Zo de 
hertogen niet naleven wat hun door de afge
vaardigden wordt bevolen...". Ja, dan kan de 
hertog naar zijn belastingen fluiten. En pre
cies daar zitten drie generaties Van Campen-
hout'en - met al wat er in-trouwde - bij 
mekaar. Ze eten en ze zingen. En de jong-
sten, die Nele en Goedele heten, luisteren 
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venwonderd naar het verhaal van Tante Non-
neke, die bij het einde van „den oorlog" bij de 
Zusters van 't Gelove in 't verre Westvlaamse 
Tielt haar nieuw leven begon. En net als 
d'hele familie werd ook zij er onden/raagd 
over alles wat - buiten haar kloosterkleed -
te zwart aan haar was. Nee, zij werd niet 
meegenomen naar den bak - 32 novicen 
stonden immers klaar om haar o.l.v. een 
kloeke moederoverste te volgen... Roza en 
Vik zitten naast mekaar in die veel te grote 
abdijstoelen „Hart tegen hart - Geraas en 
gefluister - Een halve eeuw freel weefsel 
voor mekaar zijn: een vangnet, een reling". 
Lieve schreef het voor hen. En wil je die 
woorden begrijpen moet je zeker de 50 
voorbij zijn. En dat ben ik... 

• 's Avonds vieren we in de Gentse „ Vooruit" 
ene Joost van Dommele met zijn vrouw. Zij 
vonden ook henzelf voor mekaar, een leven 
samen waard. Joost, de zoon van Herman en 
Man/a. Herman, de St.-Niklazenaar, die voor 
de wereld alle noten, peren en appelen in een 
wereldwegwijs bij mekaar schreef. Een mo
nument van wijsheid. Marva, de dochter van 
René de Clerck, een internederlander-van
formaat. Dichter-anarchist + revolutionair-
van-de-tederheid. Zijn geest zweeft door de 
zaal voor hen die er het gevoelen voor 
hebben. Keltische harp, doedelzakken, een 
draailier en een stel fluiten brengen ons naar 
Ierland, waar Leen een tweede vaderland 
vond. En waar Joost zich voor inzet. Zonder 
dat ze opvallen: schouder aan schouder de 
Maguire's, wier dochter opgesloten zit, voor 
de Ierse zaak. We praten samen tussen 't 
geroezemoes, over de Paasopstand van 
1916. En... op de E40, langs de boordradio 
beluisteren we - naar Herent terugrijdend -
met angst de tragiek van onze Sloveense, 
Kroaatse en Albanese vrienden... 

• Graag was ik 's zondags naar 6/sfe/ ge
trokken. Niet, omdat Lieve nu eenmaal Gode
lieve heet, maar wel omwille van de Kastelers 
tocht, 'k Had het nog zo aan Luk Maes 
beloofd... IVIaar Tervuren ,,riep" ons ten strij
de. Een simpel telefoontje van ons Vossems 
Raadslid Frans Trappeniers waarschuwde 
ons hoe een dokter-chirurg, het mes ook 
zette m het heerlijk golvende landbouwge
bied aan de rand van het Zoniënwoud. Wij er 
naar toe met d'hele VU-ploeg. Want op geen 
30 meter van dat beschermde woud wil die 
grondenspekulant een zoveelste villaatje 
neerpoten, ditmaal op een kaveltje van 83 
are, 't eerste van 12 ha... Hoe is dat mogelijk ? 
1.986 ha ,,overschot" van 't Kolenwoud wor
den weer eens aangevreten. Daar waar onze 
Ruusbroec (1284-1381) de mistieke prior was 
van de Groenendaal Abdij; waar de bronnen 
van de Use ontspringen; waar Hendrik Con
science zijn „Duivel uit het Slangenbos" 
schreef; waar Herman Teirlinck inspiratie 
haalde voor „Het Gevecht met den Engel" 
enz... Neen, dat kon niet. Op een mum van 
tijd, onder grote bewondering van vele 
nieuwsgierigen, ontmantelden we deze tem-
pel-van-'t-geld. Voor goed? 
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• Een eind daar vandaan, rond een vijver, in 
Hever-Schiplaken, als gebeeldhouwden-
naast-mekaar, vissen en vangen in alle stilte, 
de genodigden van de VU-afdeling. Paul 
Fock schroeit zijn Mozesbaard boven 't 
braadspit; Gaston en Jeanine houden den 
tap; Jos loopt rond met de pintjes en Nieke-
ons-raadslid heeft oog en zorg voor iedereen. 
De kalmte van Deurle-aan-de-Leie, van de 
Leuvense Vaart en de ingetogenheid van de 
Vlaamse Primitieven zit hier vleselijk veran
kerd in die vissers-op-forel. Ze willen ze 
vangen om ter meest, met maden en wor
men. „Neen, zonder bloed - dat mag niet!", 
legt Luk Vanhorenbeek me geheimzinnig uit. 
Maar ik wil het je wel verklappen. Wat var-
kensbloed laat je bevriezen in suikerklontjes-
grote blokjes en dan laat je ze in een nylon
kous zachtjes wegsmelten in de buurt van je 
verraderlijke hengel... Vangsukses verze
kerd ! Ook dat nog in Vlaanderen... 

• Waar de Van Nu en Strakser Prosper van 
Langendonck, precies voor 100 jaar schreef: 
„...de heuvelen, die zichtbaar neigen van 't 
rijk geweld des overvloeds" vinden we Willy 
Michiels en Hans De Belder tussen honderde 
genodigden terug. Aan de Alsembergse-
steenweg in Dworp moet je dat „Gravenhof" 
beslist eens gaan bezoeken tussen de vijvers 
en zovele parkbomen. Vooraan klauw/t de 
leeuw, want de ene senator komt en de 
andere gaat. En Jo Theys, je kent hem wel... 
dé man van het Leuvens kongres, de tekst
schrijver van Kabaret „Komma", de kartoe-
nist en Beersels VU-bestuurslid dichtte voor 
hen - op rijm - met alle namen van de VU-
parlementairen een parodie, die ik je hierbij 
- ingekort - zonder auteursrecht weergeef! 

„Wie moeten we nu kiezen?" 
vroeg Luk van Biesen ? 

„Een financier zoals Michiels" 
zei Hugo Schiltz. 

„En is dat iemand van hier?" 
vroeg Jef Valkeniers. 

„Hij is niet groot, maar da's niet erg" 
zei Tjen van Vaerenbergh. 

„Hij heeft geen Rodenbach-impuls" 
zei Walter Muls. 

„Weet u niets beters?" 
vroeg Walter Peeters. 

„Mijn hart kan hij wel stelen" 
zei Annemie van de Casteele. 

„Ik vind die kerel zo" 
zei Vik Anciaux. 

„Ja, dat duurt nu toch al weken" 
zei Paul van Gansbeke. 

„Ze talmen dat het niet schoon is" 
zei daarop Jan Loones. 

„Dat wist je toch op voorhand" 
zei Bob van Hooland. 

Hewel, het kon niet snelder", 
zei Hans de Belder... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 

van maandag 1 julij I heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten besprak de ontwikkeling in Joe
goslavië, de wapenhandel en het aangekon
digde Vredesinstituut 

JOEGOSUWIE ~ 
De VU IS ervan overtuigd dat niemand ter 

wereld een volk het recht kan ontzeggen om 
het eigen lot en de eigen toekomst zelf in 
handen te nemen Wanneer de overgrote 
meerderheid van Sloveense en Kroatische 
burgers onafhankelijk wil worden van Joego
slavië, dan moetzo'n demokratisch genomen 
beslissing gerespekteerd worden Het recht 

VNOS OP TV 
Tijdens de juliemaand komt de VU twee

maal op het BRTN-scherm En wel op vrijdag 
12 juli 1991 om 19u met de rubnek Kijken 
naar Vlaanderen 

De uitzending bevat volgende reportages 
Vlaams werk in Zaïre, Klem Vlaanderen in 
groot Europa en 11 juli "̂  Nooit van gehoord i 

Niet vergeten, de dag na 11 juli om 19u op 
TV2 

De zesde debatuitzending rond de 6 pijlers 
van het Toekomstplan Voor Vlaanderen 
wordt uitgezonden op dinsdag 23 juli 1991 
op TV 2 om 20u 

Titel van het debat is Leefbare toekomst 
Daarover wisselen van gedachten Johan 
Sauwens, gemeenschapsminister van Open
bare Werken en Verkeer, joernalist Herman 
Welter van Gazet van Antwerpen en Luc Hens 
van de Bond Beter Leefmilieu 

Nu reeds onthouden dinsdag 23 juli om 
20u op TV 2 

op zelfbeschikking is een internationaal er
kend basisrecht en geldt voor Vlamingen, 
Duitsers, Litouwers, Kroaten, Slovenen en elk 
ander volk 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt de 
Sloveense en Kroatische overheden om dit 
zelfbeschikkingsrecht in een konfederaal ver
band met de andere Joegoslavische repu
blieken uit te werken De toekomst voor 
Europa ligt volgens de VU in de konfederale 
samenwerking op EG-vlak en binnen de 
deelstaten tussen de diverse volkeren De 
raakvlakken tussen deze volkeren zijn im
mers zeer reëel en de Europese mozaïek 
schittert maar echt als iedereen ten volle 
zichzelf kan zijn en blijven 

Het IS onaanvaardbaar om te pogen de 
Sloveense en Kroatische secessie met bajo
netten en kogels vanuit Belgrado te verhinde
ren Militair geweld leidt slechts tot een uit
zichtloze en ven/voestende burgeroorlog Het 
levert mets op, maar breekt alleen af 

WAPENHANDEL ~ 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn ver

heugd dat de meerderheidspartijen overeen 
zijn gekomen om de wapenwet aanzienlijk te 
verstrengen Levenngen als deze aan Saoe-
di-Arabie zijn nu definitief onmogelijk gewor
den Ook de nieuwe wapenuitvoeraanvragen, 
zoals die aan Israel, moeten danzij deze 
strengere wet worden afgewezen Hiermee 
heeft de VU een duidelijke overwinning be
haald op de wapenlobby en blijft deze rege

ring konsekwent met haar inspanningen voor 
internationale ontwapening en vrede 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten vraagt 
dat geen enkele wapenuitvoervergunning 
wordt toegekend tot de nieuwe wet definitief 
gestemd is De op 24 mei 1991 voor 7 miljard 
fr toegestane promesse voor Delcrederever-
zekenngen moet ongedaan gemaakt wor
den Ze IS in strijd met de nieuwe wet, moreel 
onaanvaardbaar en heeft het internationaal 
imago van ons land geschaad Tot in de 
Amerikaanse Senaat werd ons land hiervoor 
als slecht voorbeeld aangehaald 

VREDESINSTITUUT~ 
De ondoordachte beslissingen in het wa-

pendossier hebben de akute noodzaak van 
wetenschappelijke beleidsvoorbereiding bij 
het internationale vredes- en veiligheids
vraagstuk in de verf gezet De VU Vlaamse 
Vrije Demokraten vraagt dan ook dat er 
dringend werk gemaakt wordt van het in het 
regeerakkoord voorziene Instituut voor Vrede 
en Veiligheid Dit instituut dient over een 
wetenschappelijke raad te beschikken die 
voor haar onafhankelijkheid en de kwaliteit 
van haar werkzaamheden borg staat Een 
goede samenwerking met bestaande studie
organen en -instellingen die werkzaam zijn 
rond deze vrede- en veiligheidsproblematiek 
dient te worden ingebouwd Taakverdeling 
en koordinatie moet de bestaande versnippe-
nng van de inspanningen vervangen 

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in keukens en badkamers. 
Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 
Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op E17 
TeL 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 

ADVERTENTIE 

ASPERGEMENU 1.500 fr. p.p. RESTAURANT 

Proe^ertje H A S S E L T B E R Q 

met groene asperges en estragon 
it 

Busseltje Mectielse aspergepunten 
omringd met een zeetongreepje, 

blanke boter en bieslook 
S3- ; 

Lamszadel in lentetooi 
ir 

Huisgemaakte aardbeientaart 
! 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

it 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN VVZ - ZIEKENFONDS 

VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN 
WZ-ZIEKENFONDSEN: 

PROVINCIE ANTWERPEN: 
MECHELEN, Hoogstratenplein 1 tel. 015/20.36.40 
HEIST OP DEN BERG, Bergstraat 89 tel. 015/24.73.85 
MOL, Turnhoutsebaan 15 tel 014/31.27.16 
ANTWERPEN, Amenkalei 21 tel. 03/237 32 10 
BORNEM, Kraanweg 21 tel. 03/889.16.19 
LIER. Antwerpsestraat 145 tel 03/480 89 81 

PROVINCIE BRABANT: 
OVERUSE, Schapenweg 2 lel 02/687 95 42 
KORTENBERG, Parkstraat 42 tel 02/759 71.49 
GOOIK, Groeningenveld 15 tel. 02/532.03.29 
ANDERLECHT, Ninoofsesteenweg 228 tel. 02/523 87.77 
LEUVEN, Bli|de Inkomststraat 6 tel. 016/23 90.85 
LEUVEN, (Kessel-Lo), Martelarenlaan 139 
tel 016/2611.11 
LENNIK, Markt 15 tel. 02/532.01.72 

PROVINCIE LIMBURG: 
GENK, Nieuwstraat 35 tel. 011/35 67.53 
BREE, Nieuwstadstraat 10 tel 011/47.23 03 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 
GENT Holstraat 21 tel 091/23.52.27 
AALTER, Ter Walle 12 tel 091/74.25 00 
EKE, Steenweg 249 lel 091/85 50.10 
MERELBEKE, Poelstraat 40 tel. 091/30.79 09 
MELLE, Brusselsesteenweg 359 tel. 091/52 39 38 
EEKLO, Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
AALST, Stalionsplein 12 lel 053/78 52 75 
NINOVE, 0nden(vi)sslraat 5 tel 054/32 21 54 
ZELE, Lokerenbaan 16 tel 052/44 83.03 
BRAKEL, Markt 19 tel 055/42 51 88 
BEVEREN, Oude Zandstraal 14 lel. 03/775 66 66 
SINT NIKLAAS, Kalkslraat 64 tel. 03/776 51 12 

PROVINCIE WEST-VLA ANDEREN: 
BRUGGE, Katelijnestraat 115 tel 050/33 22.24 
KORTRIJK, Gr Gwijde van Namenstraal 7 
lel 056/22 56 98 
MENEN, lepersiraat 65 lel 056/51 06.91 
ROESELARE, Sint Michielslraat 23 tel 051/20.83.45 
IZEGEM, Nieuwstraat 29 lel. 051/20.83.45 

VVZ-doelstellingen: 
— Uitbouw van een Vlaams, niet-partii-politiek gebon

den, ziekenlondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de 

gezondheidszorg 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal 

kultureel front 

Vereniging van VZ Ziekenfondsen 
V.V.Z. sekretariaat: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056/ 
22.56.98) 

Jürgen Maerschand (links) zag zijn tesis over de ekonomlsche Noord-Zuid as In West-
Vlaanderen bekroond met de prijs van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. Voorzitter 
Chris Vandenbroeke, direkteur Lieven Dehandschutter en juryvoorzitter Jef Maton 
feliciteerden de laureaat. 

(foto ROL-Actlon) 

JURGEN MAERSCHAND WINT TESISWEDSTRIJD 
VORMINGSCENTRUM L. DOSFEL 

Met een werkstuk over de Ekonomlsche en socia
le dinamiek van de ekonomische Noord-Zuid as in 
West-Vlaanderen tussen 1950 en 2000 kaapte Jür
gen Maerschand (22) uit Mariakerke de eerste prijs 
weg van de tesiswedstrijd, georganiseerd door het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. Hij ontving uit 
handen van VCLD-voorzitter Chris Vandenbroeke 
een check ter waarde van 75.000 fr De prijsuitrei
king vond plaats in het Vlaams ontmoetingscentrum 
De Gulden Spoor te Brugge. 

DENKPROCES 

Met het uitschrijven van een tesiswedstrijd voor 
laatstejaarsstudenten wil het Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel een kreatief denkproces over een 
aspekt van de toekomst van de Vlaamse samenle
ving op gang brengen Als tema voor de eerste 
tesiswedstrijd werd gekozen voor ,,Het sociaal-
ekonomisch profiel van West-Vlaanderen 1950-
2000". De deelnemers werd gevraagd een origineel 
en toekomstgericht werk in te dienen vanuit hun 
eigen studierichting. Bij voorkeur diende het geko
zen tema betrekking te hebben op gans West-
Vlaanderen, maar ook de behandeling van een 
welomschreven regio werd in aanmerking geno
men. 

Een tiental studenten toonde belangstelling voor 
de prijsvraag. Uiteindelijk werden echter slechts vier 
tesissen ingediend. Dat waren, naast het werk van 
JiJrgen Maerschand (RUG), Zuid-West-Vlaanderen 
- Ekonomische struktuur en ontwikkelingsmoge
lijkheden van Wim Crommelinck (Vlaamse Ekono
mische Hogeschool, Brussel), De eksport van Zuid-
West-Vlaanderen in Belgische kontekst - Het 
struktureel dinamisme van een regio van Peter 
Sterck (UFSIA) en Sektoriêle mutaties in de indus
triële v/erkgelegenheid te Kortrijk 1896-1970 van 
Katelijn Rosseel (KUL). 

MEERPOLIGE PROVINCIE 

De inzendingen werden onden/trorpen aan het 
oordel van een jury, bestaande uit prof. dr. Jef 
Maton (voorzitter), prof. dr. Georges Allaert, Frank 

Becuwe, Hugo Hillewaert en Jo Libeer. De jury 
bekroonde met eenparigheid van stemmen het 
werk van Jürgen Maerschand. 

„De auteur komt tot een goede en verdedigbare 
sintese van de problematiek van de Westvlaamse 
ekonomie", aldus juryvoorzitter Jef Maton. „Deze 
ekonomische ruimte vertoont specifieke kenmerken 
en valt uiteen in heterogene subgewesten. Zuid-
West-Vlaanderen is een aaneengegroeid weefsel 
van diffuse kernen, die tot een stadsgewest zijn 
aaneengeregen. Het bruto regionaal produkt bena
dert dat van Luik. Deze pool richt zich meer en meer 
tot Noord-Frankrijk en volgens kwade tongen willen 
de Texanen van Kortrijk zelfs Parijs innemen I Een 
tweede pool is Zeebrugge-Brugge, dat met de 
havenaktiviteiten en de diepvaanwater-gebonden 
industrie een eigen funktie heeft. Ook het Oostend-
se stadsgewest heeft een eigen ontwikkelingspo-
tentieel. Tussen deze polen ligt een band van 
zwakke randgebieden, die satellieten dreigen te 
worden van de sterkere gewesten." 

NOORD-ZUID AS ACHTERHAALD? 

Het begrip van de ekonomische as Brugge-
Kortrijk spruit voort uit de studie van Declercq en 
Vanneste over de strukturele werkloosheid in West-
Vlaanderen (1954). Zij stelden voor de regionale 
steun op deze as te koncentreren om zo de industri
alisering te bevorderen. De regionale ekspansiewet 
van 1959 volgde deze lijn. Eens de Noord-Zuid as . 
gelanceerd was, ging de aandacht vooral naar de 
Westhoek. 

In zijn werk vraagt Jürgen Maerschand zich af of 
er thans nog wel sprake kan zijn van de Noord-Zuid 
as. Het Brugse en het Kortrijkse staan er wel goed 
voor, maar zij worden van elkaar gescheiden door 
een zone die ekonomisch dezelfde kenmerken als 
de Westhoek heeft. Bovendien wordt in het Kortrijk-
se de stelling aangevochten dat er nog belangrijke 
ekonomische banden met het Brugse zouden be
staan. Zuid-West-Vlaanderen ziet vooral mogelijk
heden naar het Rijselse toe en schakelt zich in de 
zgn. E17-metropleks Rijsei-Kortrijk-Gent-Antwer-
pen-Turnhout-Eindhoven in. 
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JULI 

5 LUMMEN: Lionel Vandenberghe over „VOS, ziel 
van de IJzerbedevaarten". Om 20u. in GOC Oos
terhof Lummen. Daarnaast tentoonstelling „VOS, 
70 jaar en meer...". Gevolgd door receptie. 
6 OPOETEREN: 11-jullviering op het Bosbessen-
plein. Om 17u.: volkse muziek met 11-julitoe-
spraak. 18u. optreden volkskunstgroep. 20u.30 
Volkse muzikale avond. Org.: 11-juli-komitee i.s.m. 
stad Maaseik. 
6BREE: 11-juli-vierlngmetom 17u. eucharistievie
ring in St.Michielskerk; 17U.45 bloemenhulde; 18u. 
feestzitting en vanaf 20u. Bal van de Burgemeester 
in de sporthal met Will Tura. 
6 HERK-DE-STAD: 11 juliviering in de Parochie
zaal te Donk om 20u. „Vlaanderen in het nieuw?" 
met Rik Gorissen en Pierre Beyers. Inkom 100 fr., 
studenten 50 fr. Op 7 juli om lOu. in dekenale kerk 
St.Martinus Herk-de-Stad; eucharistieviering. 
Org.: DF en Vlaamse Kring. 
7 EIGENBILZEN: 11 juliviering in gemeentezaal 
Harteberg vanaf 19u.30. Openingsvî oord door 
Theo Bessemans. Feestrede door Peter De Roover 
(VVB). Optreden van Harmonie Recht door Zee en 
drumband HROZ. Slottoespraak door Johan Sau-
wens. Org.: Harmonie Recht door Zee. 
7 HEUSDEN-ZOLDER: Provinciale Guldensporen-
vlering 1991 op domein Bovy te Bolderberg. Om 
10u.30 Eucharistieviering in open lucht, l lu.30 
aperitiefkoncert, 13u. middagmaal, 15u. Gulden-
sporenvlering met gastspreker Hugo De Ridder, 
18u. avondserenade. Org.: 11 juli-komitee. 
11 VOEREN: Guldensporenviering. Om 18u. in 
San Martino: toespraken van Frieda Brepoels en 
plaatselijke mandatarissen. Samenzang en gezelli
ge draaivleesavond. Deelnemers gelieve San Mar
tino te verwittigen op tel. 041/81.09.29. Allen wel
kom (geen dekoraties). Org.: VU-Voeren. 
14 GENK: 11 juliviering metVlaamse Kermis in De 
Slagmolen, Slagmogenweg 76 te Genk, om 14u. 
Org.; VWG-Genk. 

ADVERTENTIE 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

(^Juron^^ 
B.V.B.AStassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Combèrg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:041/811110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

LIMBURGSE PROVINCIERAAD 
TUSSEN DE SCHORSINGEN DOOR 

Na een mislukte poging om de rpvoincieraad op 
15 mei j.l. te laten doorgaan, omdat dhr. Vangrons-
veld (CVP) bij het begin de problemen aankaartte 
i.v.m. de procedure van vergaderen en het inzage
recht, waarop de provincieraad werd geschorst, 
konden de provincieraadsleden op woensdag 19 
juni weer niet de volledige agenda afwerken. 

De vergadering werd ditmaal geschorst na een 
tussenkomst van de VU. Deze handelde over de 
4de en 5de begrotingswijziging, die volgens Jos 
Truyenóe provincie zeer veel geld zou kosten. Toen 
over dit punt moest gestemd worden, merkte dhr. 
Maes op dat de meerderheidspartijen niet genoeg 
in aantal waren om over zoiets belangrijks te stem
men. Hierop verliet de VU de Raad. Toen bleek dat 
de meerderheidspartijen hun raadsleden niet meer 
bij elkaar kregen werd de zitting uiteindelijk ge
schorst. 

Voor de schorsing werden nog een 15-tal punten 
behandeld waarbij de VU regelmatig aan het woord 
kwam. 

Zo kwam Hugo 0/aerts tussen bij het aansniijden 
van het onderwerp ,,Domein Bokrijk". Hij stelde dat 
Bokrijk op de goede weg was maar dat er nog een 
aantal problemen zijn, nl. de konservering, van het 
museum, de relativiteit van de jaarrekening, de 
diskriminerende samenstelling van de Raad van 
Beheer, de onvoldoende deskundigheid van deze 
raad en het te zwak personeelsbeleid. Uit het 
antwoord van de depute Mannaerts (CVP) daarop 
bleek dat Hugo Olaerts op veel van deze punten 
gelijk had. 

Vervolgens kwam Jaak Cuppens aan het woord. 
Hij had een motie ingediend i.v.m. de sociale 
toestand van de grensarbeiders waarmee hij voor
namelijk de sociale benadeling van deze arbeiders 
wou aantonen. Nadat depute Mannaerts (CVP) 
aangedrongen had op een kleine wijziging in het 
besluit van de motie waarin de Provincieraad drin
gend vraagt iets aan deze situatie te doen werd 
deze motie unaniem goedgekeurd. 

Het volgende punt werd ingediend door mevr. 
Baumen (Agaiev) en handelde over het toekennen 
van 300.000 fr. extra subsidiëring aan vzw Stebo die 
goed werk vericht maar tekort heeft aan middelen. 
Bij de stemming werd Agaiev door de VU gesteund, 
maar het voostel werd venworpen. 

Een ander voorstel, over het projekt warm-water
bronnen in Voeren, werd ingediend door Jaak 
Cuppens. Hij haalde een aantal punten aan die 
pleitten voor dit projekt, o.a. het toeristisch karakter 
en/an, de resultaten van de voorbije proefboringen, 
de 800 miljoen fr. die nu beschikbaar is in Vlaande
ren voor onderzoek in de energietechnologie en de 
werkgelegenheid. Hij vroeg dan ook de provincie
raad de GOM-Limburg te verzoeken werk te maken 
van de mogelijkheden van de geotermische onder
grond in 's Gravenvoeren. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.; OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

Dhr. Broers (CVP en tevens schepen in Voeren) 
replikeerde hierop dat er met die 800 miljoen wel al 
iets was gebeurd maar hij gaf toe dat deze realisa
ties niet hadden bijgedragen tot de werkgelegen
heid. Er moeten dus volgens dhr. Broers nog 
inspanningen geleverd worden maar deze zijn vol
gens hem financieel met draaglijk door de provincie. 

Tot slot werd het voorstel enigszins aangepast; 
de provincieraad zou de GOM-ümburg opdracht 
geven het projekt te onderzoeken en indien het 
resultaat gunstig was privé-ondernemingen te zoe
ken voor de uitvoering ervan. Bij stemming werd dit 
punt unaniem goedgekeurd 

Het was die woensdag zeker de dag van Jaak 
Cuppens, hij diende namelijk nog 2 voorstellen in. 
Het eerste handelde over de realisatie van een 
industrieterrein te Moelingen in Voeren, Volgens 
Cuppens zit de Vlaamse regering te wachten op 
voorstellen vanuit Limburg, vandaar zijn voorstel. 

Hierop kwam nogal wat reaktie Zoals van dhr 
Stevens (Agaiev) die niet akkoord kon gaan met de 
gewestplanwijziging. Dhr, Broers (CVP) vond dat de 
verantwoordelijkheid gedeeld moet worden tussen 
de Vlaamse regenng en de Provincie en dat de 
Bestendige Deputatie moet meewerken aan het 
scheppen van werkgelegenheid aldaar. 

Depute Martin (CVP) tenslotte stelde dat dit 
voorstel financieel geen probleem zou geven maar 
dat er andere knelpunten waren, nl. de ontsluiting 
van het gebied, de vraag naar de nutsleidingen en 
infrastruktuur en de aansluiting van het terrein bij 
Vise, Bij stemming werd het voorstel venworpen. 

Het laatste punt dat ingediend werd door Jaak 
Cuppens handelde over het reserve-grindgebied 
Het Armenbos - De Bek - De Wateringen te 
Maaseiken te Dilsen-Stokkem, Zijn vraag was dat de 
provincieraad zou aandringen bij de Vlaamse rege
ring om het gewestplan te wijzigen zodat dit gebied 
niet voor ontgrinding zou worden vrijgegeven. 

Dhr. Vermassen (SP) replikeerde hierop dat er 
een dekreet was dat in het najaar zou worden 
goedgekeurd om dit gebied te vrijwaren voor ont
grinding. 

Depute Martin (CVP) ven/olgde met te zeggen dat 
het niet opportuun zou zijn deze motie te aanvaar
den als er al een dekreet gemaakt werd. Bij stem
ming werd dit punt met aanvaard. 

Het laatste punt dat werd behandeld, nl, de 4de 
en 5de begrotingswijziging, maakte zoals hoger 
vermeld een vervroegd einde aan de provincieraad. 

Waarschijnlijk zal er nog een laatste provincie
raad komen voor de vakantie want door het niet 
goedgekeurd krijgen van de begrotingswijziging en 
nog een aantal belangrijke punten die met aan bod 
kwamen, zou de meerderheid wel eens in de 
problemen kunnen komen. Deze zitting zal waar
schijnlijk plaatsvinden tijdens de laatste week van 
juni, Ann Onkeiinx 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

-| 

f ETRA P.V.B.A. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Tel.: 03/457,23.89 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 
6 EEKLO: 1 Uuli-viering op het H.F. Willemsplein. 
Om 19u.30wandelkoncert Aicitia. Om 20u. koncert 
Amicitia. Toespraak door R. Laridon. Org.: Sted. 
Kultuurraad. 
7 ZOTTEGEM: Barbecue in feestzaal Bevegemse 
Vijvers, van 11u.30 tot 17u. Org.; Vlaamse Vrien
denkring Zottegem. 
7 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht. Ver
trek ts. 13 en 15u. (18 km — tevoet, met de fiets, of 
wagen). Inschrijving: 100 fr. Start en aankomst 
(voor 18u.) op speelplaats emeentelijke School-
Centrum, Kerkstraat. Vanaf 17u. gezellig samen
zijn + prijsuitdeling. Org.: A. Verbruggenkring 
Waasmunster. 
7 AALTER: 11 -Juli-viering met barbecue om 12 en 
om 18u. in zaal Papaver, Brouwerijstraat37. Volw. 
300, van 7 tot 14: 150 fr. Inschrijven voor 4 juli bij 
VU-Aalter, Dries Alyn, Bellemstraat 49 
{091/74.23.60) of bij Dirk Germonprez, Vaartlaan 
35 (091/74.70.84). 

7 OUDENAARDE: Vanaf 12u. Barbecue in Dorps
huis De Linde, Berchemw^eg 261. Deelname: 350 
fr., -12j. 170 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Ou
denaarde. 
10 GENT: Guldensporenviering in het Vleeshuis 
aan de Groentenmarkt om 20u. Met volksmuziek
groep Kapstok, groei Gaio en Martine Geerinckx. 
Feestrede door Paul Van Grembergen. Org.: VU-
arr. Gent-Eeklo. 
11 WONDELGEM: Deelname aan viering Feest
dag van de Vlaamse gemeenschap op het Stadhuis 
van Gent. Org.; WVG-Wondelqem. 
11 KRUIBEKE: VU-Groot-Kruibeke massaal naar 
de 11 Juli-viering op Grote Markt te Brussel. 
Gemeentebestuur stelt gratis bus ter beschikking 
van Kruibekenaren die dit feest willen bijvranen. 
Reisweg: 18u. Mercatorplein Rupelmonde, 18u.10 
Bazel, 18.20 Kruibeke. Info en inschrijven; ge
meentehuis (Marleen De Laet) 774.36.11. 
11 BELZELE: Dagje Gent met FVV. Info bij be
stuursleden of op nr. 091/53.06.28. 
11 EEKLO: 11 juli-viering in de Paterskerk. Om 
18u. Dodenhulde voor slachtoffers van beide we
reldoorlogen. 19u. bloemenhulde aan standbeeld 
van K.L. Ledegenck. Aansluitend Ak. zitting in 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 

raadzaal Stadhuis. Toespraak door Han Van Strey-
donck. 
12 NIEUWERKERKEN: Guldensporenviering op 
het kerkplein om 19u.30. Met zangkoor Laat blijde 
weergalmen, kunstgroep Vredon en feestdrede-
naar Juliaan Librecht. Org.: 11 julikomitee i.s.m. 
Vlaamse Kring en Land Van Aelst Nieuwerkerken. 
13 ERTVELDE: Fietstocht naar Bassevelde. Org.: 
VVVG-Ertvelde. 
20 EEKLO: Jaarlijks braadfeest VU-Eeklo. Vanaf 
19U.30 in het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183. 
Kaarten bij bestuursleden of tel. bij J. De Muynck 
(77.12.47). Volw. 300 fr., -14j. 150 fr.p.p. 
30 WONDELGEM: Volksspelnamiddag. Org.: 
VVVG-Wondelgem. 

ARR. GULDEN
SPORENVIERING 
TE GENT 

Het arrondissementsbestuur van Gent-Eeklo en 
de Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen organi
seren een Guldensporenviering op woensdag 10 
juli om 20 uur in het stemmige en historische kader 
van het Vleeshuis aan de Groentenmarkt te Gent. 

Tema is: Vrije Vlamingen, Vrije Europeeërs. De 
volksmuziekgtoep Kapstok zorgt voor feestelijk 
onthaal en slot. Verder treedt de groep GAIO op. 
Deze brengt klassieke en minder klassieke muziek 
met een knipoog (van de Beatles tot Bach en terug). 
Martine Geerinckx zorgt voor een poëtisch inter
mezzo. 

Paul Van Grembergen spreekt de feestrede uit. 

De toegang is gratis. 

EN NOG DE SST 
Tijdens de bespreking van het vervoers- en ver-

keersbeleidsplan Vlaanderen en de SST wees sena
tor Bob Van Hoolandop de strategische positie van 
West-en Oost-Vlaanderen met betrekking tot de 
opening van de Chunnel in 1993 en de verbinding 
van Namen en Charleroi met de SST vanaf 1995. 
Van Hooland pleitte verder voor een beter manage
ment teneinde het hele vervoersnet aan te passen 
en de scheefgegroeide mobiliteit in de juiste sporen 
te zetten. Op deze manier is de Gentse regio 
vragende partij voor de modernisering van de lijn 
Oostende-Brussel tegen 1996 (en met zoals voor
zien in het NMBS-investeringsplan tegen 2005), de 
afwerking van een snelspoor tot 200 km/uur tussen 
Brugge en Brussel, de verdere uitbouw van het 
Gentse voorstadsverkeersnet en modernisering van 
verschillende stations en stopplaatsen. 

Voor Van Hooland staat de SST centraal in de 
oplossing van ons mobiliteitsprobleem, maar moet 
dan wel geïntegreerd worden in het geheel van het 
spoonwegennet. Hij stelt verder dat de SST zeker tot 
Kortrijk en op termijn zelfs tot Gent zal komen. Van 
Hooland vindt dan ook dat deze SST-verbinding en 
de spoon/veginvesteringen meer aandacht verdie
nen en in openheid moeten besproken kunnen 
worden. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Tweetalig 53-jarig ind. ingenieur 
Elektro-mechanika met 30 jaar ervaring waarvan 
het grootste deel in elektrische venvarming, zoekt 
een betrekking bij voorkeur in het Brusselse of 
Vlaams-Brabant. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 
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UIT DE REG O 

GULDENSPORENZANGFEEST 
WOMMELGEM 

ANTWERPEN 
JULI 

7 MECHELEN: Jaarlijkse dagfietstocht Mechelen-
Werchter-Mechelen, langs kronkelende Dijle. Pik-
nikgelegenheid is voorzien (alles ter plaatse!). 
Start: Zennebrug Hombeek om 10u.30. Org.: Vzw 
Uilenspiele i.s.m. VU-afd. Mechelen-West (Hom-
beek-Lees-Heffen). Kontakt: D'Hiet 015/20.58.24 
— Baetens 015/41.44.16. 
7 KONINGSHOOIKT: Guldensporenzoektocht. In
schrijving en vertrek tussen 13 en 14 uur aan 
Parochiecentrum Koningshof. Inleg: 100 fr. Org.: 
VU-Koningshooikt. 

7 HEIST O/D BERG: Guldensporenfietszoektocht 
naar Koningshooikt en terug. Afstand: 15 km. 
Vertrek: 12u.30 aan H.Hartkerk van Heist-statie. 
Inschrijving: 100 fr. Org.: Vlaamse Kring. Info bij 
Roger Van Dijck (015/24.80.86). 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest, om 
20U.30 op de Kerkplaats te Wommelgem. O.l.v. 
Joz. De Houwer, met Zakdoek. Org.: KK Jan 
Puimège. 
11 HEIST O/D BERG: Gemeentelijke Guldenspo-
renviering in CC Zwanenberg om 20u. Iedereen 
welkom. Aansluitend avondmaal mogelijk. Info via 
015/24.80.86. 
13 MERKSEM: VU-Barbecue vanaf 18u. in de 
parochielokalen aan de Kwadeveldstraat, naast 
speelplaats buurtschool Mater Dei Merksem. Voor 
barbecue mogelijkheid tot vogelpik en petanque. 
Na barbecue zangstonde o.l.v. Wim De Winter en 
Geer Grupping. Inschrijven voor 7/7 bij VU-Merk-
sem. 
13 BERLAAR: Jaarlijkse gemeentelijke Gulden-
sporenviering. In de refter van de Jongensschool 
van het Centrum om 20u. Leiding: organist-dirigent 
Lode Dieltiens. Alsook oproep tot vlaggen hangen: 
te koop aan 895 fr., Itegembaan 306 en Heistse-
baan 69. 
13 DEURNE: Reis naar Bayer-Eisentein tot 
21/7/91. Org.: VVVG-Deurne. 
18 MORTSEL: Studiebezoek aan de Kruidenhoeve 
te Merksplas. Org. VVVG-Mortsel. 
25 ZWIJNDRECHT: Studiereis naar Valkenburg. 
Org.: VVVG-Zwijndrecht. 

OLIVIER PLAÏÏEAU 
Geruime tijd was Olivier reeds lichamelijk op de 

sukkel. Hij heeft het uiteindelijk moeten opgeven en 
overleed te Borgerhout, thuis, omringd door zijn 
groot gezin op 18 juni. Hij was 75 jaar. 

Olivier stamde uit een Vlaams-nationale familie, 
sterk verbonden met de IJzerbedevaart door het 
drukken van de mooie affiches en Juliaan Platteau 
ais voorspreker en regisseur 

Heel zijn leven is Olivier trouw gebleven aan zijn 
ideaal. Hij was een tijdlang voorzitter van de gouw 
Antvirerpen van VOS en vaandrig van de beroemde 
zakjesvlag al had hij daar, met zijn kleine gestalte, 
wel wat last mee op de IJzervlakte bij sterke 
Noordzeewind. 

Vele vrienden en stnjdmakkers woonden de uit
vaart bij. De met een Vossenvlag bedekte lijkkist 
werd door vier van zijn zeven zonen de kerk 
binnengedragen. In zijn homilie wees de pastoor op 
de sociale bewogenheid en het sterke Vlaams 
bewustzijn van de overledene. Op de tonen van 
,,Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief" verliet Olivier 
zijn parochiekerk. 

Namens de Vlaams-nationale gemeenschap bie
den wij zijn echtgenote. Joke De Block, en de ganse 
familie onze knstelijke deelneming 

Vaarwel, mijn broeder. 

Op 10 juli a.s. om 20.30 uur, viert Wommelgem 
het feest van de Vlaamse gemeenschap opnieuw 
met een denderend Guildensporenzangfeest op de 
kerkplaats in Wommelgem. De organisatie berust 
weerom in handen van de aktieve Kulturele Kring 
Jan Puimège (i.s.m. Werkgroep dorpsanimatie en 
Kultuurraad Wommlegem, onder bescherming van 
het gemeentebestuur van Wommelgem), welke 
deze manifestatie wil laten uitgroeien tot dé 11 juli-
viering van de Antwerpse Voorkempen! 

Hoofdbrok van het programma blijft zoals steeds 
de samenzang, terwijl traditioneel enkele vooraan
staande Vlaamse figuren in de kijker worden ge
steld. Dit jaar zijn dat dr. August Borms, Fillp De 
Pilleceyn en Hendrik Borginon. De loltrappers van 
de gekende volkse groep Zakdoek, die op het 
jongste zangfeest nog een gesmaakt optreden ten 
beste gaven, en de KLJ-Vendeliersgroep uit Broe-
chem staan borg voor een klank- én kleurrijk 
spektakel. De samenzang wordt begeleid door het 
intussen zeer gewaardeerde Koperensemble o.l.v. 
Jos De Houwer. 

Na afloop van de feestelijkheden op de Kerk
plaats wordt er verder gevierd m zaal Keizershof, 
Dasstraat 24, waar Zakdoek er nog een poosje de 
sfeer zal inhouden. 

Wie meer Inlichtingen wenst kan terecht bij 
Koenraad Vandenbuicke 03/353.07.73. 

Afgelopen maandag ging voor de vijfde maal de 
fotofietszoektocht ,,Zenne Zuiver Water" van start, 
georganiseerd door de van de Mechelse vzw ,,Ui
lenspiegel" deel uitmakende werkgroep ,,De Bene
denloop van de Zenne". Deze knap ineengeboktste 
toeristische zoektocht werd samen met het jaar
boek van het aktiekomitee en de winnaars van een 
tekenwedstrijd op een perskonferentie toegelicht, 
aan... de oevers van de Zenne. 

De aktiegroep ,,De Benedenloop van de Zenne" 
is op slechts enkele jaren tijd uitgegroeid tot een 
begrip in het Vlaams milieuminnend wereldje. Op
gericht met het doel de inwoners van enkele aan de 
Zenne gelegen deelgemeenten en wijken van Me-
chelen info te verstrekken over en te wijzen op de 
stilaan in een desolate toestand geraakte rivier van 
het Scheldebekken, is men geëvolueerd tot een 
komitee dat ook aan de beleidsverantwoordelijken 
wil duidelijk maken dat het zo met verder kan met de 
in het Henegouwse Zinnik ontspringende water
loop. 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert men ook dit 
jaar weer een fietsrally en zo hoopt men op een 
ontspannende manier makkelijker de milieuproble
matiek aan te kaarten. Reeds eerder dit jaar hadden 
meerdere basisscholen uit Hombeek, Heffen, Leest 
en Battel hun leerlingen al tekenend aan het werk 
gezet, wat resulteerde in meer dan 500 tekeningen, 
waarbij een vakkundig samengestelde jury het niet 
makkelijk had om uit de aan mekaar gewaagd 
zijnde jonge kunstenaars de winnaars te halen. De 
heren Baetens en D'Hiet van het Milieukomitee 
wierpen de deelnemers dan ook een dankwoordje 
toe en nodigden ze meteen uit om deel te nemen 
aan de fotofietszoektocht. 

Deze zoektocht,,voor jong en oud, individualist of 
groepsdeelnemer" start aan de Zennebrug te Leest 
aan de prachtig gerenoveerde taverne ,,Het Brug-
huis" en biedt de gelegenheid om de hele zomer 
lang, tot 15 september de prachtige omgeving van 

Zenne, Leuvense Vaart en Dijle te leren kennen. De 
route, die ongeveer dertig kilometer beslaat, gaat 
over rustige groenwegen en kan in meerder keren 
worden afgelegd. Strikvragen werden geweerd om 
éénieder een gelijkwaardige kans te gunnen om uit 
de prijzentafel van meer dan 150.000 fr. iets mee te 
pikken en voor zij die geen fiets bezitten is een 
oplossing voorzien: in het Mechels Vrijbroekpark 
(op zowat 2 km van de startplaats) kan men fietsen 
huren. 

De deelname in de kosten bedraagt slechts 100 fr 
en inschrijven kan in het plaatselijk kantoor van ,,De 
Streekkrant" en alle ASLK-kantoren van de Mechel
se regio, alsook (Vlaanderen zou Vlaanderen niet 
zijn) in enkele lokale tavernes. 

JAARBOEK 
Ook voor wie zich op een minder aktieve manier 

wil verdiepen in de problematiek van de vervuiling 
van de Zenne heeft de leefmilieugroep ,,De Bene
denloop van de Zenne" iets in petto: hun jaarboek, 
het derde in rij, brengt een verslag van hun kollokwi-
um, publiceert naast een hele hoop grafieken en 
cijfergegevens ook de Samenwerkingsakkoorden 
tussen de Vlaamse regering en deze van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de realisatie 
van de noodzakelijke infrastruktuur voor waterzuive
ring en verdeling van de kosten der saneringswer-
ken, toont unieke foto's van de Zenne voor haar 
overwelving (vorige eeuw!) en belicht het lovens
waardig initiatief van... de Volksunie-Jongeren van 
Mechelen, die begin april hun henwaardenngsplan 
voor ,,Het Zennegat" voorstelden. 

Het boek IS te verkrijgen tegen storting van 150 fr. 
op rek. nr. 001-1773777-14 van de leefmilieugroep 
(onder vermelding van ,,Zenne Zuiver Water"). 
Algemene info over de werkgroep, de fotofietszoek
tocht en het boek wordt U graag verstrekt via 
015/20.58.24 (dhr. D'Hiet) of via 015/41.44.16 Whr 
Baetens). Mare Hendricloc 

FIETSEN VOOR EEN ZUIVERE ZENNE 
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UIT DE REGIO 

BRABANT GULDENSPORENDAG TE MACHELEN 

JULI 

5 LENNIK: Guldensporenviering om 20u. in het 
Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum. Met 
l<oncert, samenzang, optreden kleinkunsgroep Ar-
juin, voordracht, koorzang. Org.: 11-julikomitee 
i.s.m. gemeentebestuur en kulturele raad. 
5 WOLVERTEM-MEISE: Om 20u. in de Gemeente
lijke School, Hoogstraat: Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. Burgemeester Kerremans en mi
nister Weckx aan het woord. Met Diavolo kwartet, 
mannenkoor De Bie. Samenzang met G. Teugels. 
Org.: K. Bulsfonds Meise. 
6 WOLVERTEM-MEISE: Om 18u. Tuinfeest in 
domein Neromhof. Barbecue met muzikale anima
tie. Org.: K. Bulsfonds. 
6 LIEDEKERKE: Jaarlijkse barbecue in het Paro
chiecentrum vanaf 18u. Org.: Vlaamse Kring Liede
kerke. 
6 JETTE: 11 juliviering In het St.Pieterskollege om 
13u. Org.: VBGJette. 
7 WEMMEL: Vlaams Volksfeest vanaf 14u. Met 
Wandelzoektocht; Om 18u. optreden van volksmu
ziekgroep Kadril. Dit alles in de Zandloper. Org.: 
Vlaamse Kring Wemmei. 
7 WOLVERTEM-MEISE: Om 14u. Neromhof: 
Vlaamse kermis met volkskunstgroep Reynout. 
Jeugdzangw/edstrijd met muziekkoncert. Org.: K. 
Bulsfonds Meise. 
10 MEISE: Meise centrum van 20u. tot 20u.30 
speelt Eddy Marien op de beiaard. Gelegenheids-
muziek op de vooravond van het Feest v/d Vlaamse 
Gemeenschap. 
13 KAMPENHOUT: 11 juli-viering, om 20u. In zaal 
De Vlaamse Leeuw, Schildhovenstraat te Relst-
Kampenhout, met konfrontatie over ,,De toekomst 
van onze streek". M.m.v. F. Vermeiren (PW), E. 
Van Varenbergh (VU), M. Liekens (SP) en M. 
Verhoeven (CVP). Moderator: Guido Tastenhoye. 
Inkom 100 fr. Org.: Kulturele Kring Kampenhout. 
16 JETTE: Studiereis naar kuststreek. Vertrek om 
8u. St. Pieterskollege, Verbeystraat. Org.: VGB-
Jette. 

Sinds de VU mee de gemeente Machelen-Dle-
gem bestuurt is het Guldensporenfeest een ware 
traditie geworden. En, een feest voor iedereen, dat 
de jongste jaren door honderden inwoners geest
driftig wordt bijgewoond. 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur 
een feest waar jong en oud beslist hun gading 
vinden. 

Zondag 30 juni in het park van Machelen: 

11u.: koncert door de Koninklijke Fanfare Ge-
vaertkring. 

12U.30; Barbecue aan het Parkhof. 

15u.: Volkskunstgroep De Garve, Dansgroep 
Jazzmijn, Optreden van Ingeborg, muzikale omlijs
ting door de koninlijke Harmonie Ste Cecilia. 

De feestrede wordt uitgesproken door minister 
Chabert. 

VLUCHTEN KAN NIET MEER 
De dagelijkse files en opstoppingen op de auto

snelwegen drijven de automobilisten tot wanhoop 
en zetten hen er steeds meer toe aan om uit te 
kijken naar alternatieve wegen die op hun beurt 
verzadigd geraken. De chauffeurs gaan op zoek 
naar andere vluchtroutes en de gemeentewegen 
en dorpskernen worden overspoeld met vreemd 
doorgaand verkeer. De Inventiviteit van de automo
bilisten kent hierbij geen grenzen. 

Voor de inwoners van de betrokken dorpen en 
gemeenten roepen deze vluchtmanoeuvres heel 
wat problemen op. Een oplossing voor dit sluikver-
keer ligt echter niet zomaar voor de hand. Verschil
lende faktoren liggen daarvoor aan de basis: het 
autoverkeer neemt elk jaar gestadig toe, het open
baar vervoer, zowel bus als trein, is onaangepast 
en het sisteem van carpooling is nog lang niet 
ingeburgerd. Daarbij komt nog dat, wegens werken 
op de snelwegen, de autobestuurder vaak gedwon
gen wordt om een ander trajekt uit te stippelen. 

MENTALITEITSWIJZIGING 

Volksvertegenwoordiger Luk Vanhoorenbeek 
kwam zopas met een verkeersdossier op de prop
pen over vluchtroutes en sluikverkeer in de Leuven
se regio. Vluchten kan niet meer heet Vanhooren-

beeks nota waarin hij naast een gedetailleerde 
beschrijving van de vluchtroutes rond Leuven een 
aantal bedenkingen bij het huidige verkeersbeleid 
maakt en enkele konkrete voorstellen doet om het 
vlucht- en sluikverkeer te beheersen. Luk Vanhoo
renbeek meent dat er een grondige mentaliteitswij
ziging, zowel bij de bevolking als bij de overheid, 
moet plaats grijpen om de hallucinante verkeer
stoename af te remmen. Een oplossing voor het 
probleem kan alleen wanneer we ons een andere, 
niet auto-gerichte manier van denken aan meten. 
Dat we er ook een pnjs voor moeten betalen lijkt 
onoverkomelijk. We moeten volgens Vanhooren
beek terug tot een leefbaar woonmilieu komen. 
Hiervoor dienen maatregelen genomen te worden: 
de fiets voor kortere afstanden, en een strukturele 
verbetering van de wegeninfrastruktuur, het ge
bruik van het openbaar vervoer en carpooling voor 
langere afstanden. 

Wie het volledige verkeersdossier Vluchten 
kan niet meer, over vluchtroeutes en sluikver
keer in de Leuvense regio van Volksvertegen
woordiger Luk Vanhoorenbeek wenst kan dit 
gratis bekomen op volgend adres: VU-sekreta-
rlaat Leuven, Marteiareniaan 139, 3010 Kessel-
Lo. Tel. 016/26.11.11. 

DE VU BESCHERMT HET ZONIENWOUD! 
Onder leiding van senator Willy Kuijpers en de 

VU-raadsleden Monika Bruyiandt-Van de Velde, 
Ludo Croonenberghs, Ferdinand Thenaerts en 
Frans Trappeniers verzamelden een hele groep 
VU'ers, jongeren en buren rond een nieuwbouw, op 
30 m van het Zoniënwoud\ 

Samen met het Kapucijnenbos resten nog 1.986 
ha. van wat groeide doorheen de eeuwen in de 
gemeenten Duisburg, Hoeilaart, St-Genesius-
Rode, St -Pieters-Woluwe, Tervuren, Ukkel en Wa
termaal-Bosvoorde - als Kolenwoud. Het werd pas 
laat bij KB beschermd op 2 december 1959. 

Dit mooiste park- en bosdomein in Vlaanderen, 
opgebouwd door vele generaties, is een waar 
natuurmonument met daarin onvervangbare delen 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

van het Zuidnederlands patrimonium. Bijvoorbeeld 
de Abdij van Groenendaal (1304) waar Jan Ruus-
broec (1284-1381) prior was; de bronnen van de 
Use; het arboretum (1897); de Koninklijke Wande
ling (1902); de Koninklijke Schenking (1900) en de 
dolmen van Hertsbergen (1883) enz... 

Maar de woon- en verkavelingsdruk in de rand 
rond dit enig stuk natuurkultuur was en is enorm 
groot. Op 22 juni 1962 diende graaf De Gunne 
(Ofauxi) een verkavelingsaanvraag in voor 4 loten 
(85 are - 3 ha - 1 ha - 7 ha) aan de Wolvenweg te 
Tervuren, op enkele meter van de Koninklijke 
Schenking. Sedertdien sukkelde het dossier bijna 
30 jaar verder... Senator Kuijpers ondervroeg minis
ter Waltniel hierover, want de eigenaar doet alle 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

pogingen om de gevraagde verkaveling van bijna 
12 ha die grenst aan een niet uitgeruste weg 
mogelijk te maken. 

Over de rechtskracht van de gemeentelijke auto
nomie heen, sloot hij met de intergemeentelijke 
energiemaatschappij Iverlek een uitrustingsak
koord ! 

De eigenaar beweert nu toch over een geldige 
bouwtoelating te beschikken! en hij begon te bou
wen. Dit is in de streek geen eenmalig geval.. 
Vandaar dat de VU de zaak grondig aanpakte en de 
bouwmaterialen weghaalde. Zij bouwde daarmee 
op hun beurt een 8-tal,,beschermingsmuurtjes" op 
de toegangsweg naar de plaats-der-schande. Zul
len zij de slag rond het Zoniënwoud winnen ? 

Café 

In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterfiammen, spagfietti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters IHerman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 
6 IZEGEM: 11 juliviering. 16u.30 mis in St.Jans-
kerl< te Kachtem; aansluitend optocht. 20u. feest
avond in parochiaal centrum te Kachtem, feestrede 
door Koen Baert, optreden van Zakdoek. Barbe
cue. Org.: Stedelijke kulturele raad. 
6 KORTRIJK: 11 juli-viering. Om 16u.30 in de 
feestzaal De Vlaskapelle, L. Sabbelaan 4 te Kortrijk 
(Vlasmuseum). Om 17u. gelegenheidstoespraak 
door Bert Anciaux, om 18u. optreden van Zakdoek, 
en om 19u. gezellig napraten. Inkom 150 fr., 
kinderen gratis. Tussendoor tombola. Org.: VU-
Groot-Kortrijk i.s.m. arr.Kortrijk. 
6 VER-ASSEBROEK: Ledenfeest ter gelegenheid 
van 11 juli. Om 18u.30 mis in OLV-kerk, 19u.30 
receptie in 't Leenhof (terras), 20u.15 Leenhof 
(bovenzaal) avondmaal. Deelnameprijs 650 fr. -14j. 
halve prijs. Inschrijven en info bij DF-Ver-Asse-
broek. 

6 EERNEGEM: 3de Barbecue van VU-Bekegem-
Eernegem-lchtegem. Vanaf 18u.30 in zaal 't Gild-
hof, Aartrijkestraat, Eernegem. 300 fr. p.p., kinde
ren 200 fr. (gratis drink inbegrepen). 
7 IZEGEM: Wandeling te Pervijze, o.l.v. W. Vanler-
berghe. Om 13u.30 verzamelen aan Vlaams Huis. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
7 BLANKENBERGE: Guldensporenfeest. Vanaf 
17u30 in het vakantiepatronaat op het einde van de 
Franchommelaan. Iedereen w/elkom. Org.: VVVG-
Blankenberge. 
10 SINT-ANDRIES-BRUGGE: 11-juliviering. Org.: 
VVVG-Sint-Andries. 
10 KORTRIJK: Om 20u.: 9de Nationaal Gulden-
sporenzangfeest. Met Karin Viaene en haar jeugd-
koor, de koren van Aalbeke en Bellegem, vendel-
groep De Kornet en de fanfare van Harelbeke. 
Dirigent: Hilmer Verdin. Regie: Marcel Callewier. 
11 KNOKKE-HEIST: 11 juli-viering in het Kultureel 
Centrum ,,Scharpoord". Toegang gratis. Org.: 11 
juli-komitee Knokke-Heist. 
11 IZEGEM: 11 juliviering. 18u. ontvangst en 
receptie in Stadhuis. Prijsuitreiking nationale solli-
citatiew/edstrijd. Org.- Sted. Kulturele Raad. 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Vijfde kaar
ting. Ook op 14/7 vanaf lOu. Org • Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
14 DEERLIJK: Gaverdomein: VU-Braadfeest 
n.a.v. Vlaams-nationale feestdag. Volw/. 300 fr., 
kinderen 150 fr. 
24 SINT-ANDRIES-BRUGGE: bezoek aan de ha
ven van Zeebrugge. Org.: VVVG-St.Andnes. 

MET VU-BRUGGE 
NAAR 
UZERBEDEVAART 

De vu-Brugge richt een bus in naar de IJzerbe
devaart. Na de plechtigheid wordt een bezoek 
gebracht aan Koksijde. 

Wie mee w/il moet wel inschrijven voor 30 juni bij 
OGMW-raadslid Kris Casier, Dorpsmolenstraat 11 
te 8000 Brugge (050/33.58.00). Deelname: 300 fr. 
Kinderen betalen 150 fr. en vanaf het 3de kind is 
het gratis 

Meteen herinneren we u aan de vienng van Jan 
Fraipont in Huize Van Volden op 23 juni om 11u. 

ZOEKERTJE 
— VLAAMSE STAM — Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde Heemkundige kring, Aend'Leye, uyt 
enen Stronck, zoekt enkele ontbrekende nummers 
van jaargang: 1966 nrs 1 en 3 —1968 nrs 1 en 3 — 
1969 nrs. 2 en 3 — 1970 nrs 1, 2, 3 en 4, tegen 
goede beloning. Wie helpt Daniel van Quickelberg-
he. Kerkstraat 2 te 9870 Olsene-Zulte 
(091/88.87.21). 

ADVERTENTIE 

STAD IZEGEM 
OPENSTAANDE 

BETREKKING 
POLITIEPERSONEEL: Aanwerving 
van één adjunkt kommissaris-van po
litie. 

De aanvragen, vergezeld van een af
schrift van de vereiste diplomas of be-
kwaamfieidsgetuigschriften, moeten bij 
een ter post aangetekend schrijven, ten 
laatste op 28/08.91 aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van Ize-
gem toegestuurd worden. 

De aanwervingsvoorwaarden en alle 
andere nuttige inlichtingen kunnen be
komen worden op de personeelsdienst, 
Stadhuis, Koerenmarkt 10 te 8870 Ize-
gem. 

Namens het college van 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

De Stadssecretaris, De Burgemeester, 
D. CHARLIER R. VANLERBERGHE 

H O F DE D R A E C K 
Advertentie 

TigiTlF-'" 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf. 

Pas heringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F 
per persoon. 

Hoof straat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

REGIO-KORTRIJK VOOR 
KOERDEN 

N.a.v. de aktle „Vlaanderen helpt Koerdi-
stan", vertrok vorige week vanuit Deerlijk 
een volle vrachtwagen dekens, kleren en 
schoenen, bestemd voor de Koerden. 
Dit in aanwezigheid van Derwish Feroh van 
het Koerdisch instituut en verschillende 
leden van de arrondissementele raad. 
Hierbij worden alle medewerkers heel har
telijk bedankt. Er was ook een speciaal 
woord van dank voor Ziekenfonds Wetf-
landria, parochiaal Centrum Harelbeke en 
de firma Strobbe uit Izegem voor het ter 
beschikking stellen van een vrachtwagen. 

(foto Wevako) 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks IJs Watels PannekoeKen 
StMTvol trelnnwubllalr - Ook vergaderruimte 
Waststraat 131 - 9940 SLEIDINE 
Tal 091/57.68 46 • Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

SocJ<o^i4i 3m's-(lm>^''''^ 
zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe-
ristennnenu 295 fr. 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbaldterij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

^ Câ c '^(xok 9^oicC 1% 
— Cambftlwus — 

'tKCooste*süaat 3'3960CB»ee 
011/ 49 28 97 

M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclaltelten brultoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekeli|kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood- en 
banketbaldterij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

VVi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken, éi la carte en 8 menu's van 995 fr tot 1600 fT 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbli)f 
SEMINARIEMOGELUKHEDEN " conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Tel.: 02/582.13.12 

02/582.04.10 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI • PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 128 
B 9200 sohooneiarcle 

dendermonde 
082/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

1 
^M 

1 1 

|HH 
^ O E V R I E S E ^ 
'^woonverllchting^ 

II:M<<II riK/vlUlii.iil "M 

S.*:tl liiii'.;;-»' 4 ^ 

^ i i , i ; i f i Ui i i i : i : i -<" is ik . i i i i | )^^ 

1 ^ ^ ii5ti Av^-J.iM y ^ l 

^^l^^l 

WÊM 

/^^^^^^^^H 

^H 
PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

Leopold II laan 205 
8670 OOSTDUINKERKE 

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

ESOX-
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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OVER STEMRECHT 
In uw „Doordeweeks" (21 juni) I) geeft u 

een zeer lezenswaardig kommentaar op een 
pleidooi tegen stemplicht, komende van 
Mark Grammens Per vergissing laat hij aan 
de liberale demagoog Verhofstadt de eer 

Het was inderdaad in Oostende dat op het 
VU-kongres voor het eerst gewezen werd 
naar de politieke vervuiling die voortkomt uit 
stemplicht Jef Burm zong een paar jaar 
geleden een spotliedje op VdB over „een 
dikke pens en een schep kompot" Niet 
alleen VdB haalde voordeel uit de stemplicht 
van de politiek-onverschillige kiezers door 
hen iets te beloven of te geven, wat pure 
omkoperij is 

Mark Grammens koppelt de zaak aan het 
stemrecht voor vreemdelingen, die als ze 
enkel stemrecht krijgen dan minder gewicht 
in de schaal zouden werpen Dat argument is 
zonder twijfel toepasselijk voor onverschilli
ge of onwetende kiezers Het zijn nochtans 
deze laatsten die voor „een pens en een 
schep kompot" voor eender wie een bolletje 
zouden rood maken 

Kan Mark Grammens, die volgens Manu 
Ruys in De Standaard voor bepaalde men
sen leidinggevend is, inderdaad met bijdra
gen tot een nuttig gesprek terzake' 

Het stemrecht voor vreemdelingen is ech
ter ondertussen nog geen zekerheid Mark 
Eyskens zou terzake wel een m i lichtzinni
ge belofte hebben gedaan, maar o a Hugo 
Schiltz heeft duidelijk bezwaren en voor
waarden doen kennen 

Stemplicht mag voor velen onder ons zo 
vlug mogelijk in de prullenmand, maar stem
recht IS onderworpen aan vele wettelijke 
voorwaarden o a telastingplicht om slechts 
één dure plicht op te sommen 

F. Habitans, Schaarbeek 

SIMPLISME 
De bespreking van mijn boek ,,Kuituur van 

het simplisme" (WIJ, 28 juni j I) heeft me de 
wenkbrauwen doen fronsen 

Wie, in het partikularistische Vlaanderen 
van vandaag, nauwelijks betreden paden op 
wil, kan zich aan doornen en distels venwach-
ten en aan de kletsen m het gezicht van de 
terugzwiepende takken, die men eerst opzij 
duwde, om zichzelf doorgang te verschaffen 
Ik ben evenwel bang dat uw recensent het 
engagement achter mijn boek met begrepen 
heeft 

Dat engagement wordt grotelijks verwoord 
door Camus een wereld van opstandige 
mensen Met mijn toevoeging en opstandi
ge volkeren Mijn geschrift is uitdagend Ik 
neem het met, dat ènderen in mijn plaats of 
in de plaats van mijn volk, voorschrijven wat 
dient gedaan, of over mij en mijn volk be
schikken als ik zou zwijgen, aanvaard ik de 
slavernij en ontken ik mijn zelfbestemming 
en die van mijn volk Ik aanvaard geen 

wereld van meesters en slaven (Vgl Camus 
biz 227 en volgende) waarbij de meesters 
zich laten leiden door rationele efficiency 
Hierdoor wordt de menselijkheid verschrom
peld tot een vervangbaar,,middel" de ,,kui
tuur van het simplisme", een waanzinnige 
wereld van onwaarde 

Zo IS mijn donderpreek tegen de verlokkin
gen van de massabeschaving en mijn op
stand tegen de berekenende meesters in 
EG, IMF of waar dan ook die over de hoofden 
van mens en volk heen heersen, een geheel 
Het valt samen met mijn afkeuring voor een 
elite, die met die wereld kollaboreert, haar 
intellektuele roeping ontrouw is, en de mees
ters van het cynisme dienstig is Ik betreur 
dat een toegenomen kntische geest zich 
eerder tegen de afzonderlijkheid van volke
ren ncht, tegen de opstandigheid, de ver
keerde tegenstander te lijf gaan, in plaats 
van tegen de massabeschaving en haar 
architekten 

„Maatschappij en politiek hebben geen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargiang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een lezersbrief, Is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

andere taak dan ieders zaken zo te regelen, 
dat hij tijd en gelegenheid heeft, aan dat 
zoeken (naar een autentiek bestaan, j p) 
mee te doen" (Camus bIz 239) Naar Her
ders geest geldt dit, op wereldniveau, ook 
voor volkeren en kuituren Ben ik in tegen
spraak' Dan weze het zo' Mijn eis tot 
menselijkheid staat geen andere opstelling 
toe 

Wat de aanhaling van de naam Mourik 
betreft men leze diens ,,kulturele co-exis-
tentie", vooral de bladzijden 18, 19, 27, 28 
en 29 

Jaak Peeters, Olen 

GESTOORD? 
Wie op 30 apnl j I dacht dat zijn TV stuk of 

de kabel verbroken was, toen op de RAI het 
koncert Trent Anni Di Pavarotti geprogram
meerd was, en niemand dit programma kon 
bekijken wegens een hinderende beeldsto

ring, had het verkeerd voor Want nu blijkt, 
na het programma van 11 juni j I op de RAI 
Galakoncert in Siviglia met Domingo, Cabal-
le, Carreras, De Los Angeles, Teresa Ber-
ganza, was het de RAI die ook dit program
ma verstoorde Uw TV was dus met kapot, en 
de kabel wel in orde, want na dit programma, 
dat nog te beluisteren was, kwamen de 
volgende programma's perfekt tot hun recht 

Mijn vraag als de RAI als hun uitzonderlij
ke operaprogramma's stelselmatig gaat ver
storen, waarom brengt men die zender dan 
nog langer op ons scherm of op de kabel' 

Graag een duidelijke verklanng 

Roger De Vocht, Gentbrugge 

VROUWENVERDRIET 
Ik zou willen reageren op het artikel ,,Het 

verdnet van de vrouwen" (WIJ, 28 juni j I) 
Mijn reaktie behelst de tussen aanhalingste
kens geplaatste tekst 

Mijn man en ik hebben onlangs onze 50-
jarige bruiloft gevierd en ons huwelijk mag 
als zo ideaal mogelijk beschouwd worden 

Toch was ik met in de eerste plaats ,,min
nares, moeder en knuffelaarster" Ik was 
vooral een kameraad en evenwaardig aan 
mijn man Het rollenpatroon werd nooit stnkt 
op mij toegepast en dan nog enkel in lichte 
mate als ik met meer uit werken ging Het 
knuffelen, de warmte, de gezinsbeveiliging, 
het oudennstinkt kwam van ons beiden Er 
zijn goede echtgenoten, goede vaders, goe
de moeders en omgekeerd Het grote aantal 
echtscheidingen bewijst dat met iedereen de 
geborgenheid van een stil en rustig gezinsle
ven ervaart 

Trouwens wat betekent stil en rustig' Dat 
een moeder van bvb 3 kinderen, die ge
werkt, gekookt, gewassen, gestreken heeft, 
's avonds fns en vooral zeer vrouwelijk hef 
haar man opwacht om hem te knuffelen en te 
zwijgen over alles wat met het huishouden 
kan misgegaan z i jn ' Ik ken heel veel geval
len waar de man het vertikt ook maar een 
handje toe te steken als hij het zelf rustig 
heeft en zijn vrouw overbelast is ( ) 

Diskriminatie is echter totaal verkeerd, de 
man zowel als de vrouw zijn gelijkwaardig en 
hebben dezelfde rechten Een vrouw moet 
ook kunnen uit werken gaan, aan politiek 
doen enz indien zij dit wenst Daarom moet 
er gezorgd worden voor kinderopvangcen-
tra Zo wordt de vrouw met meer tegen haar 
wil aan de haard gebonden als zij het anders 
wenst 

Wat nu de politiek betreft Hoewel zowel 
de vrouw als de man de bekwaamheid kan 
hebben om zich daarmee bezig te houden 
veel vrouwen hebben voor dit soort werk met 
de nodige ambitie Daarom is het allicht een 
illusie dat er evenveel vrouwen als mannen 
op de kiezerslijsten komen Ook mag het met 
zijn dat een onbekwame vrouw een politieke 
rol krijgt om het evenwicht te bereiken 

(ingekort) 
Margriet Vandamme, Oostende 
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SIEMENS 

Aqualifting, de schoonheidskuur 
van Siemens voor uw linnen 

Aqualift, de uitvinding van 
Siemens luidt een nieuw was-
tijdperk in: het linnen dirigeert 
voortaan de wasmachine. 

De revolutionaire trommel 
besproeit het linnen met net 
voldoende water en zeep. 
Zo wordt het linnen heel zacht, 
tot in de kleinste vezel ge-aqualift 

Tevens past het waterniveau zich 
automatisch aan het gewicht en 
het absorptievermogen van het 
wasgoed aan. 

Op de zachte aqualifting volgt het 
progressief droogzwieren met in
tervals. Met tussenpozen wordt 
het linnen herschikt in de trom
mel zodat het niet door rekken 
of wringen beschadigd wordt. 
Het komt bijna kreukvrij tevoor
schijn. Dringend gaan strijken is 
niet langer een must' 

Onze voorsprong geeft 
u meer tijd om te leven 



Eén groot solden-feest 
op dk afdelingen! 

Vanaf 5 juli 1991 

het modehart 
Open van 9 tot 18 u. 

VRIJDAGAVOND: FEEST- EN KOOPAVOND 
MET MODESHOW, OPEN TOT 21 U. 

Zon.- en feestdagen gesloten 

VTBOVAB 

van België 
A12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 


