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EERST DIT 

DIE GEEL-ZWARTE BANDEN.,, 
ANNEER WIJ deze regels schrijven ont
vangt de Vlaamse minister president Luc 
Van den Brande zijn Waalse kollega Guy 
Spitaels Welke invloed dit treffen op de 
toekomst van de twee deelstaten van dit 
land zal hebben is moeilijk te voorspellen 
Misschien wordt dit de eerste stap naar 
een blijvend Vlaams-Waals overleg Ofwel 
wordt het niks en moet op een „volgende 
keer beter' gehoopt worden Laten wij er 
van uitgaan dat de ontmoeting met mis

lukt 
De Vlaams-Waalse ontmoeting is er met vanzelf gekomen, 

onze lezers zullen zich herinneren dat er vooraf, en wederzijds 
van de taalgrens, enkele spiegelgevechten zijn geweest, 
vooral de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest bleek een hindernis te betekenen 
Aan dit gekrakeel is (voorlopig althans) een einde gekomen, 
de twee deelstaat-hoofden zitten aan tafel om te praten 

De samenkomst heeft ook een sterke simbolische waarde, 
ZIJ toont aan dat België met alleen in de Grondwet maar ook in 
de feiten een federalistisch land is Deze opdracht venwezenlij-
ken IS geen klem bier, aan elk van de 
deelstaten werden omvangrijke be
voegdheden en verantwoordelijkheden 
toegewezen zodat voor gelukzalig 
nietsdoen weinig tijd blijft Bovendien 
worden beide deelstaten met zoveel 
problemen en vraagstukken van allerlei 
aard gekonfronteerd dat aanpakken de 
boodschap is 

Een federale staatsstruktuur wil ook 
zeggen praten met mekaar over 
grensoverschrijdende onderwerpen 
die samen moeten opgelost worden 
Over de taalgrens heen maar ook over 
de staatsgrenzen heen Een federatie 
houdt ook in dat afgesproken wordt wat 
de deelgebieden nog samen wensen en samen kunnen doen 
In de eerste plaats wat Brussel betreft, het hoofstedelijk 
gewest dat de zorg van beide grote gemeenschappen weg
draagt Vlaanderen koos Brussel tot zijn hoofdstad, Wallonië 
met Het zegt veel over de Vlaamse verantwoordelijkheid voor 
deze stad die door historische omstandigheden een franstali-
ge stad is geworden Om andere redenen ook een stad 
behept met alle kwalen van een grootstad verloedering, 
bouwkundige wanorde, verpaupering, overdreven getto-vor
ming 
Om de kommunautaire ingewikkeldheid van Brussel te rege
len werd de agglomeratie uitgeroepen tot hoofdstedelijk 
gewest waar de twee gemeenschappen zich in bestuursver-
antwoordelijkheid terugvinden Niet alleen omdat de agglome
ratie in Vlaanderen ligtmoeX onze zorg voor Brussel groot zij'n 
maar vooral omdat er tienduizenden Vlamingen en verfranste 
Vlamingen wonen 

Verre van te beweren dat de staatshervorming Brussel van 
alle kommunautaire ziekten heeft genezen moet wel gezegd 
worden dat de grootste spanningen, zoals wij deze enkele 
decennia geleden hebben gekend, geweken zijn Er bestaat in 
de Brusselse agglomeratie nog zeer veel onrecht tegenover 
Vlaamse mensen, wij hoeven maar aan taaitoestanden in de 

ziekenhuizen te denken Aan dit en andere problemen zal hard 
moeten gesleuteld worden d w z investeren in mensen en in 
woningen, in Nederlandstalig onderwijs, in maatschappelijk 
leven, in ruimtelijke ordening, enz 

Wie in Vlaanderen voor separatisme pleit schrijft de Vlamin
gen in Brussel af en dat kan toch de bedoeling met zijn, de 
federale staatsstruktuur moet Vlaams medebeheer in Brussel 
waarborgen 

De Vlaams-Waalse ontmoeting van vandaag bezegelt het 
federalistisch programma van de Volksunie Ouderen onder 
onze lezers zullen zich de geel-zwarte ,,banden" met Federa
lisme op gedrukt hennneren, VU-militanten hebben ze - zij 
pasten zo wondenwel op de smalle elektnciteitspalen i - bij 
duizenden aangeplakt Federalisme was toen een vies woord 
en voor velen ook met begrijpbaar, maar de Volksunie bleef op 
die nagel hameren en vies werd noodzaak Omdat het 
kommunautaire probleem, eigenlijk een nationaliteitenkonflikt, 
I p v opgelost te raken nog verergerde bleek staatshervor
ming door federalisme de enige uitweg 

Na bijna 40 jaar federalistisch ijveren zitten vandaag de 
mimster-presidenten van de deelstaten tegenover mekaar 40 
jaar is lang, wellicht te lang maar daar tegenover staat dat 

deze ,,strijd" zonder bloedig treffen is 
f. ,̂  ,> „uitgevochten' Het St-Michielsak-
/ * / ^ j koord betekent weer een stap naar 
l MJ^^t verdere federalisering Dit is een pluim 
^ ^ die de demokratische Vlaams-nationa

listen op hun hoed mogen steken 
Natuurlijk is de vraag groot of zij 

daarmee met uitgeteld zijn, of hun taak 
van staatshervormende partij met vol
bracht IS Niet te vlug ' Dit is nog maar 
het eerste gesprek tussen Spitaels en 
Van den Brande, de nieuwe staats
struktuur IS nog verre van volledig en 
wat er is werkt nog maar op papier De 
Vlaamse instellingen moeten nu voluit 
de kans krijgen het Vlaams beleid te 

organiseren, zo efficient mogelijk, zo demokratisch mogelijk, 
in dienst van de mens en met omgekeerd Verdere dialoog, los 
van kommunautaire knses of ander ongemak, moet de 
verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië verder afbakenen 
en alle zaken die hinderend zijn voor een zelfstandige uitbouw 
moeten uit de weg geruimd 

Zondag a s komt de VU in het Oostvlaamse Wachtebeke 
samen om ietwat feestelijk op het gedane werk terug te 
blikken en om vervolgens de krachtlijnen voor de toekomst 
mee te delen Wanneer het federalisme voor België goed is 
dan moet het oo/f toepasbaar zijn op Europa Opdat dit,,grote 
vaderland' van de Atlantische Oceaan tot de Oeral geen 
staatsbehoudende mengpot zou worden moet de Europese 
Politieke Unie een federaal Europa van volkeren en regio's 
worden In deze federatie zullen Vlaanderen en Wallonië 
naaste buren zijn Wellicht stond dit onderwerp vandaag nog 
met op de agenda van Spitaels-Van den Brande, maar ooit zal 
het wel voonwerp van overleg zijn 

Na 40 jaar de motor te zijn geweest van de staatkundige 
hervorming van de Belgische staat kijkt de Volksunie uit naar 
de toekomst er wacht haar een staatshervormende rol in 
Europa 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Wilfried Pauwels verrast met 
,,De bevrijdingsdagen van 
1944 . De geheime rapporten 
van Frangois-Louis Ganshof 

van der Meersch." 

^ ^^ Vorige week dinsdag de-
1 I I Matteerde de Vlaamse 

I ^J Raad over het projekt 
Vlaanderen-Europa 2002. 

Namens de VU namen Herman Lau-
wers, Paul Van Grembergen, Michel 
Capoen en Jan Gaudron het woord. 

11 De Vlaamse Raad keurde 
ook drie dekreten over 
ruimtelijke ordening en 
stedebouw goed. 

^ ƒ ^ Bestaat er een verband 
I ^ tussen het recente be-
I ^ g zoek van koningin Elisa

beth aan Waterloo en de 
verontschuldigingen van CVP-mi-
nister Delcroix bij de Engelsen? De 
betrouwbare bronnen spreken el
kaar tegen... 

^ • • Wacht nog een beetje tot 
I y^ in Wachtebekei Dan kent 
I ^J u het staatsvormend pro

jekt van de VU na Sint-
Michiel. WIJ sprak alvast met VU-
voorzitter Bert Anciaux. 

/ \ / \ '̂ '"""''̂  '^^^'^ oorlog. Zo 
J I 1 luidt het motto van de 

^^^J aanstaande IJzerbede
vaart. Toelichting bij dit 

tema, en het laatste nieuws over de 
Dodengang en de strubbelingen bij 
het OW kwamen aan bod op een 
perskonferentie van het IJzerbede-
vaartkomitee. 

f\ M ^®'s^®"' Schotten en le-
3 1 \ ren vormen samen de 

^ ^ • ^ Kelten. Karel Janzegers 
bericht over de „onder

ontwikkeling" van de eersten, het 
onafhankelijkheidsstreven van de 
tweeden, en de strijd van de laat-
sten. 

t \ f ^ Na de presidentsverkie-
3 w \ zingen van 1 juli jl. vond 

^^^J Burundi de adem terug. 
Ontwikkelingshelpster Ti

neke Van der Eecken bericht. 

^ ^ • • Een studiedag over lokale 
3 g milieuprojekten in Malle 

^ ^ f lokte een 300-tal milieu
werkers uit de openbare 

en privé-sektor. De projektenwinkel 
was een ideaal forum voor lokale 
mandatarissen om inspiratie op te 
doen voor hun lokaal milieubeleid. 

31 
In de Franse bekerfinale 
tussen Paris SG - Nantes 
besliste de scheidsrech
ter over de afloop van de 

wedstrijd. 

(omslag DDC) 
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DOORDEWEEKS 

WIJ BLIJFT 
Op de Partijraad van zaterdag jl. werd het 

staatsvormend toekomstprojekt van de 
Volksunie na Sint-Michiel goedgekeurd. Dit 
zal voorgesteld worden op het VU-Feesf van 
de Toekomst aanstaande zondag op het 
Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. 

Het zal onze lezers verder interesseren dat 
diezelfde Partijraad met een overgrote meer
derheid besliste dat WIJ een weekblad blijft, 
en dat het om de veertien dagen ook naar de 
leden gestuurd zal worden. Er lagen twee 
voorstellen ter tafel, binnen ongeveer dezelf
de krijtlijnen. Partijraadslid Hendrik-Jan Om-
belets en het Dagelijks Bestuur stelden voor 
WIJ als weekblad te behouden, zij het in een 
wat afgeslankte vorm: 16 bladzijden op ta-
bloïd-formaat. Om de veertien dagen zal deze 
WIJ ook naar de VU-leden opgestuurd wor
den. De abonnees behouden volgens deze 
formule een weekblad, de VU-leden krijgen 
om de veertien dagen ook een WIJ in de bus. 

De uitwerking van dit voorstel roept nog 
een aantal vragen op, die voor eind augustus 
een antwoord dienen te krijgen. We sommen 
er slechts twee op: moeten de,,abonnemen
ten-Wij" en de „leden-WIJ" inhoudelijk ver
schillen, en zo ja, op welk vlak? Zijn de 
bijkomende moeilijkheden voor de leden- en 
abonnementenadministratie te bezweren ? 

Hoe de nieuwe Wij er ook zal uitzien, VU-
voorzitter Bert Anciaux herhaalde nog eens 
dat het blad z'n algemene informatieve aard 
zal blijven behouden en vanzelfsprekend ook 
z'n Vlaamsnationale strekking niet zal wijzi
gen. De VU-voorzitter beklemtoonde ook dat 
de redaktionele onafhankelijkheid gegaran
deerd blijft. 

Partijraadslid Ombelets kreeg tenslotte de 
opdracht tegen volgende Partijraad een voor
stel tot oprichting van een Persraad^e formu
leren, die het nieuwe blad op financieel en 
rendabiliteitsvlak moet begeleiden. 

MEERWAARDE 
Het woordje meerwaarde begint sedert VU-

senator Hugo Schiltz het in het parlement 
voor het eerst in de mond nam aan een 
opmerkelijke opgang in het woordgebruik 
van politici en kommentatoren. Schiltz was de 
eerste om te stellen dat België enkel zal 
blijven voortbestaan indien het een meer
waarde betekent voor de deelstaten van de 
nieuwe federatie. Hij werd daarin gevolgd 
door de Vlaamse premier Van den Brande op 
het CVP-kongres. Het woordje duikt ook op in 
de tekst die de VU-Partijraad goedkeurde 
over het staatsvormende toekomstprojekt 
van de VU na Sint-Michiel. 

Wat lazen we maandag in het editoriaal van 
de ACV-krant Hef Volk? Hier en daar wordt 
(...) al aan het post-Sint-Michielstijdperk ge
dacht Vorige week nog onderstreepte 
Vlaams minister president Luc Van den Bran
de op het CVP-kongres dat het Belgisch 

„Wij hebben de mooiste premier ter wereld" riep de Turkse krant Hurriyet uit 
toen de Turkse president Suleyman Demirei de 47-jarige Tansu Ciller vroeg een 
nieuwe regering te vormen. De staatssekretaris voor Ekonomie was verleden 
zondag tot voorzitster van de Partij van het Ware Pad verkozen. Nu wordt ze de 
eerste vrouwelijke regeringsleider van de moslim Navo-lidstaat. Ook Kanada 
krijgt straks voor het eerst een vrouwelijke premier. Het wordt de 46-jarige Kim 
Campbell van de Progressieve Konservatieve Partij (echt waar), bijgenaamd 
„de Madonna van de politiek". In eigen land zijn de vrouwen voorlopig nog 
geen sant. Zo luidde ongeveer de konkluzie uit het Voortgangsrapport dat de 
Vlaamse emancipatie-ambtenaar Rita iVlulier voorstelde. Eén op drie Vlaamse 
ambtenaren is vrouw. In het Vlaamse gewest zijn de vrouwen overal op de 
hoogste niveaus sterk ondervertegenwoordigd. Eén op drie vrouwelijke ambte
naren is niet vastbenoemd, tegenover één op twintig mannen. (foto Reuter) 

raamwerk voor Vlaanderen alleen zinvol is, 
indien het een meerwaarde te bieden heeft. 
Precies dezelfde stelling was zaterdag te 
horen op de partijraad van de Volksunie. 

Het Volk slaagt erin de feiten om te draai
en : wie de geciteerde regels leest onthoudt 
dat de VU de CVP napraat. Terwijl het in feite 
juist omgekeerd is: de Vlaamse CVP-premier 
praatte de VU na. 

In ieder geval, de diskussie over het lot van 
België kreeg dankzij de VU weer een nieuwe 
impuls. We kunnen nu al voorspellen dat de 
definitie van het woordje meenwaarde het 
voorwerp van nakende diskussies zal wor
den : vormt het lot van Brussel en de Vlaamse 
Brusselaars voor de Vlamingen een „vol
doende meera/aarde" om België te blijven 
gedogen ? Kan meenwaarde in (transfer-)cij-
fers uitgedrukt worden ? Is er aan België voor 
de Vlaamse meerderheid nog een simboli-
sche meenwaarde verbonden ? Welke meer

waarde staan oprechte federalisten aan de 
andere deelstaten toe? En vul zelf maar 
aan... 

DIESELFRAUDE 
Agalev-senator Cuyvers tipte de doeane-

diensten over een grote dieselfraude in het 
Brugse. Een internationaal transportbedrijf 
liet er z'n vrachtwagens rijden op de goedko
pere stookolie in plaats van op diesel. Deze 
brandstof is op de prijs na identiek, ze ver
schilt alleen van kleur. 

Het transportbedrijf had zelfs z'n brandstof
tanks ingenieus verbouwd, zodat bij een 
eventuele kontrole alleen „gewone diesel" 
zou aangetroffen worden. Ook in de voertui
gen waren ekstra brandstoftanks ingebouwd. 
Volgens de groenen zou deze,,dieselfraude" 
op grote schaal plaatsvinden. ry 
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De blauwhelmen in Somalië bevinden zich In een aartsmoeilijke situatie. Op 5 
juni werden in twee hinderlagen twintig Pakistaanse VN-soldaten doodgescho
ten. Sedertdien lijkt het geweld in Somalië te eskaleren. Zaterdag nam de VN 
wraak tegen de verantwoordelijke van het incident: de krijgsheer Farrah Aidid. 
Eeerst werden de radiozender en wapenopslagplaatsen van de Aidid in 
Mogadisjoe gebombardeerd, 's Anderendaags richtten Amerikaanse vliegtui
gen hun bommen op een garage waar Aidid's technicals geassembleerd 
worden. Zondag ook schoten Pakistaanse blauwhelmen een twintigtal Soma-
liërs dood die protesteerden tegen de luchtaanvallen door de Amerikanen. 
IVIaandag werden nogmaals raketten afgevuurd op de stellingen van Aidid, 
ditmaal bij daglicht. Er viel minstens één burgerdode. De VN, onder Amerikaan
se impuls, aarzelt klaarblijkelijk niet in Somalië spijkerhard te reageren 
wanneer aan de blauwhelmen geraakt wordt. De oorlogszuchtige houding van 
de VN, blijkbaar ook ten opzichte van burgers, weekte heel wat kritiek los. 
Vooral de hulporganizaties in Somalië vrezen dat hierdoor de Somaliërs blok 
gaan vormen tegen de buitenlanders. (toto vum) 

MOX 
Volgens de socialistisch-kristendemokrati-

sche regering Dehaene mag in de kerncen
trales Doel III en Tihange II Mixed Plutonium 
and Uranium gebruikt worden. De regering 
wil het parlement echter het laatste woord 
geven over deze Mox-brandstof. 

Dat zal een flink debatje geven, want SP-
parlementslid Jef Sieeckx kondigde alvast 
aan tegen de Mox te zullen stemmen. Eerder 
verleden week sprak VU-voorzitter Bert An-
ciaux zich scherp uit tegen de produktie en 
het gebruik van deze plutoniumhoudende 
splijtstoffen. De manipulatie van plutonium 
houdt volgens Anciaux grote gevaren in. 
Daarom noemt de VU-voorzitter de aanmaak 
van Mox als oplossing voor het plutonium-
vraagstuk verwerpelijk. 

Het gebruil< van Mox in kerncentraies is 
een nep-oplossing, die gevaarlijk flirt met de 
veiligheid van mens en milieu, aldus Anciaux. 
Er moet volgens de VU integendeel gestreefd 
worden naar de stopzetting van milieubelas
tende energieproduktie, zoals kernenergie. 

PARTIJEN... 
De goedkeunng van de wet op de partijfi

nanciering in de senaat was een weinig 
aantrekkelijke affaire. Vooral het stemgedrag 
van de CVP-senatoren stuitte velen tegen de 
borst. In de kamer hadden de kristendemo-
kraten de wet, een geesteskind van oud-CVP-
parlementslid Luc D'Hoore, goedgekeurd. In 
de senaat waren de Vlaamse kristendemo-
kraten plots een andere mening toegedaan. 

De partijen krijgen subsidies a rato van de 
verkiezingsuitslag: per partij een vast bedrag 
van 5 miljoen, aangevuld met 50 frank per 
kiezer voor de senaat en 50 frank per kiezer 
voor de kamer. Daar tegenover staat dat 
giften van bedrijven en verenigingen verbo
den worden, en giften van partikulieren niet 
langer fiskaal aftrekbaar zijn. 

Op basis van 24 november gaat de CVP 
met het grootste deel van de koek lopen. De 
Vlaamse kristendemokraten strijken volgens 
berekeningen van De Standaard 106 miljoen 
op. De PS volgt met 87 miljoen, de SP krijgt 
77 miljoen, de VLD 76, de PRL 54, de PSC 52, 
het VI. Blok 44, de VU 40, Ecolo 34, Agaiev 
33, Rossem 21, het PDF 13 en het Front 
National 7 miljoen. 

De VU stemde zowel in kamer als in senaat 
tegen de nieuwe wet. De partij zal dankzij 
deze wet over meer geld kunnen beschikken 
dan toen het geven van giften met een fiskaal 
attest via het Dr Balletfonds nog toegelaten 
was. Het feit dat de partijen zichzelf meer geld 
toestoppen dan ze onder het vorige giften
stelsel binnenreven, vormt een onwelriekend 
kantje aan de nieuwe wet. Dat geen enkele 
partij die om welke reden ook tegenstemde, 
verklaarde voor de vele miljoenen te zullen 
bedanken, is dan ook met meer dan logisch. 
De rekening werd in elke partij snel gemaakt. 

En ze woog veel zwaarder door dan het te 
venwachten voordeel van een mediatieke op
stelling als de propere vis in een vuile vijver. 

...WORDEN RIJKER 
De VU was het in principe eens met een 

financiering via subsidies, die in ieder geval 
doorzichtiger is dan het giftenstelsel. De partij 
trok echter vooral van leer tegen de zwakke 
kontrole op de wet: de kontroleurs bestaan 
immers uit een afvaardiging van gekontro-
leerden. Een amendement van de VU om de 
kontrole in handen te geven van het Reken
hof, haalde het ei zo na niet. 

De rel met de Rossem-dotatie toonde met
een aan dat de kontrole op de wet het zwakke 
element ervan vormt. De partij van Jean-

Pierre van Rossem krijgt de komende twaalf 
maanden geen frank belastinggeld meer, als 
straf voor de onduidelijke partijrekeningen 
van 1992. Het verslag toonde duidelijk aan 
dat Rossem vrolijk met haar partijrekeningen 
gesjoemeld heeft, maar de indruk bij de 
publieke opinie zal blijven bestaan dat de 
andere partijen hier een rekening hebben 
willen vereffenen met de flamboyante Ferrari-
bestuurder. Het waren immers de ,.anderen" 
die voor Rossem de geldkraan dichtdraai
den. 

De reaktie van VU-senator Appeltans voor 
de stemming van de nieuwe wet was er een 
van ontgoocheling: „De politieke klasse 
heeft na deze stemming verloren." Maar de 
partijen, op Rossem na, worden er wel rijker 
van. 
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KORTWEG 

• Naar schatting 7.000 Amerikaanse 
veteranen van de Golfoorlog tegen 
Irak lijden aan een misterieuze 
ziekte. Ze klagen o.m. over geheu
genverlies, haaruitval, spier- en ge
wrichtspijnen, diarree, griepaanval
len, kronische vermoeidheid. Er t>e-
staan twee mogelijke oorzaken: de 
enorme rookontwikkeling bij de talrij
ke oliebranden, en DU-besmetting. 
Deleted Uranium werd o.m. gebruikt 
bij de beschermlaag van pantsers en 
tanks, en bij anti-tankgranaten. 

• België telt totnogtoe 110 scholen 
zonder racisme. Daarvan zijn er 
zes gelegen in Brussel en vijf in 
Wallonië, De overige 99 liggen in het 
Vlaamse gewest. Een school wordt 
„school zonder racisme" wanneer 
minstens 60% van de schoolbevol
king zich achter het programma 
schaart. 

• In Antwerpen beloofde Hugo 
Claus voor de derde keer eeuwig 
trouw aan een vrouw. De gelukkige 
was ditmaal de lerares moraal waar
mee hij at acht jaar samenleeft. 

• Agusta, de Italiaanse helikopter-
bouwer die tot over z'n oren in smeer
geldaffaires verwikkeld zit, heeft nog 
geld om in enkele Belgische kranten 
paginagrote advertenties te betalen. 
Agusta sleepte op dubieuze wijze het 
kontrakt in de wacht om het Belgisch 
leger van nieuwe helikopters te voor
zien. Volgens sommige bronnen zou 
hierbij ook smeergeld uitbetaald zijn. 

• Ondanks de krisis waar iedereen 
het over heeft is België op een aantal 
vlakken nog Europees koploper. Bie-
voorbeeld in de uitgaven per hoofd 
aan Icattenvoedsel: 438 frank. Ne
derland zit hier aan de staart met 
amper 33 frank. 

• Volgens een pamflet van twijfelach
tige herkomst is in Antwerpen de 
VMO heropgericht. Een eerste aktie 
van de nieuwe Vlaamse Militanten 
Orde was het nachtelijk aanbrengen 
van het odal-runeteken en de afkor
ting VMO op gevels en deuren van 
zgn. „linkse rattennesten" als ek-
streemtinkse partijen en alternatieve 
boekhandels. De nieuwe VMO wil nl. 
een blank en links-vrij Europa. 

• Sedert eind april reden at meer dan 
2.100 automobilisten door het rood 
liciit op het kruispunt van de A12 en 
de Pierstraat in Aartselaar. Ze werden 
geregistreerd door een onbemande 
kamera. In de kamerkommissie Ver
keer en Infrastruktuur werd deze 
week een wetsvoorstel behandeld 
om onbemande kamera's wettelijke 
bewijskracht te geven. 

WILFRIED PAUWELS 
KLEURT BLINDE VLEKKEN 

Toen Wilfried Pauwels een paar geleden 
zijn boek De Verdachten van september 
1944 publiceerde kreeg hij daarvoor in de 
pers alle aandacht. Dat mocht niet verba
zen, tot dan toe was nog maar weinig 
wetenschappelijk onderzoek verricht over 
de problematiek van de illegale aanhou
dingen, de rol van de verzetsgroepen en 
de onmacht van de verantwoordelijke mi
nisters om deze te ontwapenen. De publi-
katies die over deze periode handelden 
waren doorgaans geput uit persoonlijke 
ervaringen waarbij de wetenschappelijke 
onderbouw vaak ontbrak. 

Het boek De Verdachten beleefde een 
tweede druk wat, gezien het genre, toch 
betekenisvol is. Wellicht hebben velen geoor
deeld zoals Gaston Durnez in De Standaard 
der Letteren: „Sterk benadrukt de auteur de 
,,blinde vlek" waaronder de officiële ge
schiedschrijving zolang heeft geleden." 

Nu vrijwel vaststaat dat Irma Laplasse on
schuldig werd terechtgesteld krijgt zo'n boek 
wel een zeer bittere meenwaarde. 

Thans verrast Wilfried Pauwels met De 
Bevrijdingsdagen van 1944 - De geheime 
rapporten van Frangois-Louis Ganshof van 
derMeersch. Het gaat hem om rapporten van 
informanten die in opdracht van de beruchte 
Walter Ganshof van der Meersch van de 
Staatsveiligheid het land werden ingestuurd 
om hem in het geheim over de toestand in 
België verslag uit te brengen. 

Wilfried Pauwels: „In deze chaotische tijd 
waarin bruggen vernield zijn en het spoor 
buiten werking, post en telefoon onbestaan
de zijn of gebrekkig funktioneren, stuurt de 
Hoge Kommissaris voor de Staatsveiligheid 
in de zomer van 1944 verbindingsofficieren 
uit om over de toestand in België te rapporte
ren. 

De bekendste onder hen is kapitein-kom-
mandant Frangois-Louis Ganshof van der 
Meersch, professor Geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van Gent en broer van de 
Hoge Kommissaris. Hij wordt bij de bevrijding 
onmiddellijk naar alle hoeken van het land 
gestuurd." 

Die rapporten zijn tot nu toe nog steeds 
geheim gebleven, Wilfried Pauwels kon ze nu 
bestuderen en licht de sluier. Het rapport van 
Frangois-Louis Ganshof blijkt bovendien van 
zo'n grote waarde omdat het schrijnend aan
toont hoe,,weerstanders van het laatste uur" 
met de ,.verdachten" omgingen. 

W. Pauwels: „Uit zijn verslagen blijkt dat 
hij een hard werkende en minitieuze verslag
gever is en hij maakt indruk door zijn, voor die 

Om de chaos van de bevrijdingsda
gen van 1944 te meten werden gehei
me rapporteurs uitgestuurd. Dra 
bleel( dat het verzet ontwapenen de 
eerste maar moeiiijltste opdracht 
was... (foto WlJ-archief) 

tijd verbazend hoge objektiviteit" Het rapport 
van F.L. Ganshof wordt dan ook praktisch 
volledig in de nieuwe studie afgedrukt. 

Uit het eerste boek van Pauwels vernamen 
wij reeds hoe onmogelijk het was bepaalde 
verzetsgroeperingen die duidelijk op een 
staatsgreep aanstuurden te ontwapenen. De 
rapporten waarover de auteur thans beschikt 
laten daar geen tijfel over bestaan. 

W. Pauwels: „Stuk voor stuk melden de 
verslagen dat de toestand ernstig is: wille
keurige aanhoudingen, opeisingen, uitscha
keling van de burgemeesters en zelfs sum
miere terechtstellingen. Ganshof stelt voorde 
rijkswacht uit te breiden en te bewapenen, 
het verzet te ontwapenen of door de Britten te 
laten ontwapenen, want gemakkelijk zal het 
niet gaan. Het is zeker dat op grond van deze 
verslagen de auditeur-generaal alarm slaat" 

Met deze nieuwe uitgave bewijst Wilfried 
Pauwels opnieuw dat hij geen verhaaltjes 
vertelt maar door nauwgezet bronnenonder
zoek achtergronden en feiten uit deze donke
re periode blootlegt. Of dat zal volstaan om 
de overheid een halve eeuw na de gebeurte
nissen tot inkeer{e bewegen is een vraag die 
velen in Vlaanderen bezighoudt. 

Het boek De Bevrijdingsdagen van 1944 
wordt ingeleid door prof. Lode Wils, het zal 
240 biz. tellen en verlucht zijn met veelal niet 
gepubliceerde zwart-wit foto's (16 bIz.), het 
kost 850fr. -F 50fr. portkosten. Bestellingen bij 
uitg. De Nederlanden, Vijfkampstraat 19 te 
2020 Antwerpen op reknr. 408-1056831 -81 of 
645-1331052-53. 
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REPLIEK 

PERSSPIE6EL 
GAZET VAN ANTWERPEN 

„Om de vrouwen te geven waarop ze recht 
hebben moet er een minimumvertegenwoor-
diging komen, als tijdelijke tussenstap naar 
een gelijke verdeling van mandaten en func
ties De vrouwen die in dit overgangsstadium 
genoegen willen nemen met een derde van 
het aantal mandaten zijn in wezen erg be
scheiden 

Voor de CVP, maar ook voor de andere 
partijen, komt hier snel de proef op de som 
Weldra moeten er drie provinciegouverneurs 
benoemd worden, en dat is tot dusver een 
exclusief mannenwereldje ( ) Uit eerlijke 
schaamte voor de nog altijd bestaande discri
minatie zou het kabinet meteen drie vrouwe
lijke gouverneurs moeten benoemen Drie op 
tien, dat is amper de een-derde-sleutel waar
voor de vrouwen terecht ijveren " 
Jan Veestraeten. 8 juni. 

„Het televisieprogramma over Vlaanderen-
Europa 2002 was een miskleun die zelfs voor 
het allerbeste initiatief moordend is ( ) Dat 
alles neemt met weg dat Vlaanderen 2002 
een goed plan is waarover de regering Van 
den Brande-De Batselier zich met moet scha
men Politici hebben met alleen het recht, 
maar zelfs de plicht luidop na te denken over 
de problemen waarmee Vlaanderen bij de 
eeuwwisseling geconfronteerd zal worden " 
Jan Veestraeten. 9 juni. 

TT ID De 
Financieel 

EI(onomische 

„Het ontmoedigende is, dat Dehaene met 
van plan lijkt zijn akte van berouw werkelijk 
waar te maken Zijn belofte dat er geen 
verhoging van de fiskale druk komt, is een 
nieuw staaltje van 'Wetstratees' Hij zei met 
dat het gedaan is met nieuwe of hogere 
belastingen Enkel dat de fiskale druk, die 
uitgedrukt wordt tegenover het BNP, zal ge-
stabilizeerd worden" 
Jerry Van Waterschoot. 9 juni. 

^ T BELAKC YAK LINBUgg 

„De Vlaamse christendemocraten hebben 
ongelijk anderen te willen opzadelen met een 
schuldgevoelen omdat zij hun hartepijn met 
te boven komen Het volstaat alleen een 
politieke partij te willen zijn, een partij die 
weet dat ze een regering schraagt die het ook 
met gemakkelijk heeft, een partij die durft 
zeggen dat ze durft kiezen En daarvoor is 

heus geen congres nodig over het sluitings
uur van al dan met luidruchtige herbergen" 
IMarc Platei. 9 juni. 

„Vlaanderen 2002 was een mogelijke aan
zet om eindelijk dat andere Vlaanderen een 
eigentijdse Vlaamse inhoud te geven Helaas, 
daarvoor zijn we blijkbaar nog te onvolwas
sen Ofte y " 
Mare Platei. 10 juni. 

DE NIEUWE GAZET 
„Wat zal er gebeuren als de cafés om drie 

uur sluiten ' Zullen jonge en andere feesWier-
ders dan plots stoppen met vieren'' Nee, 
toch Om die sluiting te omzeilen zullen 
overal echte 'houseparty's' georganiseerd 
worden, waar rijkswacht en politie enkel bin
nen mogen met een huiszoekingsbevel en 
waar dus naar hartelust en vooral ongestoord 
ecstasypillen kunnen rondgedeeld worden 
en de jenever rijkelijk kan vloeien En natuur
lijk kan eik café en elke dancing gewoon de 
sleutel omdraaien, waarna het openbare cafe 
plots een privéclub wordt, waar de agenten 
van de h Ansoms met meer binnen kunnen 
Alle anderen, die zich in een gewoon cafe 
ophouden, zullen dan met zijn allen tegelijk 
de weg opgaan en uiteraard flink botsen in de 
door de h Ansoms georganiseerde drukte" 
Luc Van Der Keien. 10 juni. 

HETVOLK 
„De zeven partijen achter het Sint-Michiel-

sakkoord verdienen alle lof voor de manier 
waarop ze maanden lang de afspraken van 
vorig jaar dwars door alle stormen, verdedigd 
en bijgestuurd hebben en nu dus tot een 
goed einde aan het brengen zijn 

Het zou echter een ongelooflijke flater zijn 
mochten de gemeenschappen zich na het 
welslagen van Dehaenes grootste politieke 
uitdaging, terugtrekken in hun pas ven«on/en 
grotere autonomie en het federale bestel aan 
zijn lot zouden overlaten 

De dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap en het voortbestaan van België zijn te 
belangrijk om ze te koppelen aan de vorming 
van tijdelijke coalities of er mee te wachten tot 
zich een nieuwe communautaire crisis voor
doet " 
Aiain Vanbuyten. 12 juni. 

DE NIEUWE GIDS 
„De Vlaamse gemeenschap zou een bij

drage kunnen leveren voor de opbouw van 

de vrede in Europa en in de wereld door af te 
stappen van het idee dat volk en staat moe
ten samenvallen (een gedachte die door het 
VNV werd gehuldigd) en aan te tonen dat 
naar het voorbeeld van Zwitserland meerdere 
taalgroepen kunnen deel uitmaken van de
zelfde staat en leven in verstandhouding " 
Luc Delafortrie. 12 juni. 

„Wanneer wij op een bepaald moment 
zullen pleiten voor de verdere federalisering 
van bepaalde bevoegdheden die nu nog 
nationaal zijn, dan is dat met omdat wij 
daarmee echt per se een Vlaamse Staat 
willen realizeren, maar omdat we Vlaanderen 
daardoor wat beter kunnen besturen Daar
om vind ik dat de partij de klemtoon moet 
leggen op de maatschappelijke invulling Als 
we weten waar we naartoe willen met Vlaan
deren kunen we nagaan welke belemmenn-
gen 'België' ons nog oplegt om die nchting 
uit te gaan" 
Johan Sauwens. 8 juni. 

„Het tekort aan vrouwen in de politieke 
besluitvorming is een demokratie met waar
dig Het betekent een verlies voor de maat
schappij omdat het potentieel van bekwame 
vrouwen onvoldoende of zelfs met aange
sproken wordt" 
Serge Van Steenkiste, jurist. 11 juni. 

knack 
„In de GVP-traditie is het verschil tussen 

lippendienst en regeringspolitiek weliswaar 
groot Wanneer de generatie jonge parle
mentsleden echter voet bij stuk houdt en zich 
met te gauw laat wegkopen voor een mooi 
ambt, heeft ze kans op slagen Dan zien we 
aan de horizon nu al een vaag maar reèel 
vooruitzicht schemeren het bedrijven van 
politiek in slechts drie kanalen Het eerste zal 
een bedding bieden voor kiezers die de van 
bovenaf geleide en kollektieve systemen in 
de samenleving willen verminderen Het 
tweede zal de burgers aantrekken die de 
traditionele sociaaldemokratie (ACW en SP) 
van de gedirigeerde verzorgingsstaat trouw 
proberen te blijven Een derde blijft beschik
baar voor klem links, klem rechts en de 
spijtstemmers, een circuit dat m Vlaanderen 
vanouds een kwart van het kiezerskorps 
aantrekt" 
Frans Verleyen. 9 juni. 

pvdb 
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HORIZON 

AAN DE DIPLOMATIE VOORBIJ ? 
Volgende week begint in Washington de tiende ronde 

van de vredesonderhandelingen over het Midden-Oos
ten. Dit vredesproces dat gestart is in de Konferentie van 
Madrid is op dit ogenblik één van de moeilijkste in de 
ganse wereld en de oplossing daarvan zou één van de 
meest belangrijke gebeurtenissen zijn, alleen vergelijk
baar met de val van de Berlijnse muur of met het 
verdwijnen van de Apartheid. 

De venwachtingen zijn hoog gespannen: het zou wel 
eens kunnen dat er een verklaring wordt ondertekend 
waarin enkele principes zijn neergelegd over de interim
periode en over de eindfase van de onderhandelingen. 

U zal zich herinneren dat de intenmperiode een 
overgangsfase zou zijn van ongeveer 5 jaar. Hoe dichter 
dit perspektief naderbij komt hoe verder de Palestijnen 
echter beginnen te kijken 
want zij worden gewaar 
dat de Israelis op dit ogen
blik niet bereid zijn sommi
ge elementen te aanvaar
den die ingrediënten in
houden van een zekere 
Palestijnse onafhankelijk
heid. Zo merken de Pales
tijnen dat Israël geen 
noodhulpfonds wil aan
vaarden, geen ontwikke
lingsbank, geen water-
overheid of een agent
schap dat zich met de be
scherming van het leefmi
lieu zou bezighouden. 

Belangrijker problemen 
echter blijven ondertussen 
nog steeds het statuut van 
Oost-Jeruzalem en de toe
komst van de Israëlische 
settlers in de Bezette Ge
bieden. 

De recente beslissing 
om het aantal Palestijnse arbeiders dat in Israël tewerk
gesteld wordt (130.000) te doen dalen tot ongeveer 
45.000 maakt de Palestijnen natuurlijk zeer ongerust. 

In Israël zelf wordt de toestand ondertussen geken
merkt door een stijgende ongerustheid over de Rabin-
politiek. Rabin werd verkozen onder het motto ,,met 
hem zal de toestand veranderen". Welnu ondertussen is 
de ekonomie er op achteruit gegaan en stijgt de 
politieke oppositie in verband met de intenties van de 
regenng om zich uit de Golan-hoogten en uit de Bezette 
Gebieden terug te trekken. 

In het Midden-Oosten wordt de positie van sommige 
regimes met de dag delikater ten gevolge van de 
radikalere houding van het fundamentalisme. Dit is 
voelbaar in Egypte maar ook in Syrië en Jordanië. 

Met Jordanië hebben de Israelis echter reeds alle 

onderhandelingen afgerond en ligt een overeenkomst 
klaar, ter ondertekening. Jordanië wil echter niet als 
eerste over de brug komen. 

Syrië is nog niet bereid om, als tegenprestatie voor de 
Israëlische terugtrekking uit de Golan-hoogten, een 
algemene definitie aan te bieden van „Full Peace" 
(volledige vrede): de Israelis begrijpen daaronder het 
uitwisselen van ambassadeurs, het vrije verkeer van 
personen, goederen en diensten en kulturele uitwisse
lingen. Zo hebben de Syriërs het vooralsnog met 
bekeken... 

Van zodra de Syriërs wel tot een dergelijke ruil bereid 
zijn zou ook Libanon geen problemen meer maken. 

De hoofdbrok van de onderhandelingen blijft natuur
lijk de verhouding tussen Israël en de Palestijnen. De 

onderhandeling koncen-
treert zich hier op de inte
rimfase waarover hierbo
ven sprake en die neer
komt op de toepassing 
van UNO-resoluties 242 en 
338, d.w.z. „land in ruil 
voor vrede". Dit perspek
tief is sedert het verdwij
nen van Shamir duidelijker 
en meer mogelijk gewor
den. 

In Israël wordt dus 
steeds meer gesproken 
over de bevoegdheden 
van de ,,voorlopige Pales
tijnse Raad". Het is moei
lijk om zich de ellende in te 
beelden die in het Midden-
Oosten iedere dag jaar in 
jaar uit verder blijft bestaan 
ten gevolge van het uitblij
ven van een vredesper-
spektief. Het is evenmin 
mogelijk zich nu in te beel

den welke enorme gevolgen een positief resultaat van 
deze vredesonderhandelingen wel zou hebben. Ook 
Europa zou er onmiddellijk goed bij varen. 

Een pessimist is een goed geïnformeerde optimist, 
zegde een deelnemer aan een vredeskonferentie die 
vorige week in Londen doorging. Israëli en Palestijnen 
hebben er getracht een „vredeskultuur en begrip voor 
een rechtvaardige en blijvende vrede in het Midden-
Oosten" los te weken. 

Zij zijn sneller opgeschoten dan de diplomaten. Het is 
dus mogelijk vooruitgang te boeken in rechtstreeks 
kontakt tussen de betrokkenen. Nu zou ook de diploma
tie moeten in staat zijn resultaten op te tekenen. Wij 
zullen zien, volgende week in Washington. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

DEBAT VLAANDEREN-EUROPA 2002 
Vorige week dinsdag debatteerden de 

leden van de Vlaamse Raad over het pro-
jekt Vlaanderen-Europa 2002, het lange-
termijn aktieplan van de Vlaamse regering. 
Enkele partijen, waaronder de Volksunie 
werkten konstruktief mee aan de bespre
king van dit toch wel aan te moedigen 
Initiatief. Het denken op lange termijn en 
het vooropstellen van te bereiken doelstel
lingen die de kwaliteit van het leven kun
nen verbeteren, zou de taak van elke rege
ring moeten zijn. De regering Van Den 
Brande doet daartoe een poging. 

De partijen van de oppositie vonden het 
denken op lange termijn blijkbaar de moeite 
niet waard. Zij lazen dan ook de tekst niet of 
onvoldoende, en beperkten hun aandeel in 
het debat tot enkele algemene opmerkingen 
of scheldwoorden. De verpersoonlijking van 
deze onverschilligheid was Jean-Pierre Van 
Rossem. Hij zweeg de ganse dag en beperk
te zijn bijdrage tot de klassifikatie van het 
projekt tot de „natte-masturbatie-politiek". 

De voornaamste kritiek van diegene die de 
tekst wel de moeite waard vonden grondig te 
lezen en te ontleden was dat het globale 
beeld, het te bereiken doel, niet konkreet 
genoeg was geformuleerd. Een lange ter-
mijn-projekt heeft inderdaad nood aan een 
duidelijk doel, waarop de konkrete akties op 
korte en middellange termijn kunnen afge
stemd worden. Die konkreet te nemen akties 
waren op hun beurt dan weer te algemeen; 
het ging hier eerder om een opsomming van 
goede bedoelingen. Deze mogen er zijn, 
maar de bevolking heeft vooral nood aan 
zekerheid van uitvoering. Met goede bedoe
lingen kan men alle kanten op, men kan ze 
zelfs tot in den treure uitstellen wegens, bij 
voorbeeld, ekonomische recessie. Een kon
kreet aktieplan moet met de recessie reke
ning houden, afwegen wat kan en niet kan en 
pas dan handelen. 

Dit strategisch platform ontbreekt in de 
tekst en naar de definitieve versie toe verdient 
dat aspekt de ruimste aandacht. Voor de 
Volksunie was de tekst bovendien niet verre
gaand genoeg. Een aantal voor de partij 
essentiële klemtonen werden niet gelegd en 
dat wilden onze mandatarissen in de openba
re vergadering dan ook kwijt. 

EIGENHEID 
Herman Lauwers deed een oproep aan 

oppositie en regering om de tekst te be
schouwen als een sneuvelnota, waarrond de 
konsensus m.b.t. een beperkt aantal tema's, 
als ruimtelijke ordening, ondenwijs, pluralis
me,..., kan groeien. Verder pleitte hij voor een 
duidelijke omschrijving van de begrippen 

Mlchlel Capoen riep de Vlamingen op 
tot meer burgerzin en de overheid tot 
verantwoordelijk handelen, (foto wu) 

identiteit, verscheideniieid en kulturele eigen-
heid die ruim aan bod komen in de tekst. 

Het onderscheid tussen kuituur en eigen
heid moet worden gemaakt. „ Wij malden deei 
uit van een Europese, westerse l<ultuur Die is 
ondersctieiden van bij voorbeeid een Islamiti-
sctie l<uituur", stelde Lauwers. Binnen die 
Europese kuituur onderscheidt de Vlaamse 

Paul Van Grembergen: „Elk volk moet 
zijn wat het is, maar in respekt en 
verdraagzaamheid." (foto wu) 

gemeenschap zich volgens hem, o.a. op 
gebied van taal, geografische ligging, lotsge-
schiedenis //c ben er zelf van overtuigd 
dat ook de geografie, liet iandsctiap, tiet 
klimaat onze leefgewoonten mee bepalen en 
maken dat wij anders zijn dan bijvoorbeeld 
de meer mediterrane volkeren. Leven in een 
plat landschap is nog wat anders dan leven in 
de bergen of in bepaalde tipische agrarisctie 
streken die wij opzoeken als we met vakantie 
zijn." De kern van Lauwers' betoog luidt als 
volgt: Onze gemeenschappelijke eigen
schappen hebben geen waarde op zich, er 
zijn positieve en negatieve kanten aan. Maar 
ze tekenen ons, ze maken van Vlaanderen 
een solidariteitskring, een aangewezen kring 
voor het vormen van een politieke gemeen
schap, wat overigens het bestaan van nog 
grotere koncentrische kringen niet uitsluit. 

VERBRANDEN 
Paul Van Grembergen waarschuwde voor 

een overbeklemtoning van identiteit, maar 
koppelde daaraan het feit dat de Vlamingen 
nooit aan eigenwaan leden en integendeel 
vaak te bescheiden geweest zijn. „Identiteit is 
uitstekend", stelde Paul, „elk volk moet zijn 
wat tiet is, maar in respekt en verdraagzaam-
field. " Hij wond zicfi bijzonder op over het feit 
dat Filip De Winter een aantal rechten wou 
schrappen uit het boek, "omdat er teveel in 
stonden." Het VU-kamerlid vroeg zich terecht 
af welke rechten daarmee dan wel bedoeld 
waren: het recht op arbeid, op ondenwijs, op 
wonen...? 

Volgens de fraktieleider is het dokument te 
detaillistisch. Het vastleggen van de grote 
lijnen ware beter geweest, de uitwerking volgt 
later wel. Hij kaartte ook het probleem van de 
financiering van het projekt aan. De budget
taire toestand laat inderdaad weinig ruimte 
om de ideeën te realiseren. Hij betreurde dat 
in de tekst geen koncept over het te voeren 
buitenlands beleid terug te vinden is. Vlaan
deren moet volgens Van Grembergen de 
bevoegdheden die het heeft inzake buiten
lands beleid tenvolle benutten. 

„Ik suggereer twee derden van de tekst te 
verbranden en het essentiële over te hou
den", besloot hij zijn tussenkomst. 

FATA MORGANA 
IVlichei Capoen vindt het positief dat de 

Vlaamse regering een beleid uitstippelt, om
dat het absoluut noodzakelijk is „te weten 
waar we naartoe gaan. We mogen echter niet 
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MEER ORDE IN DE RUIMTE 

Volgens Jan Caudron betekent het verder blijven van de opvulregel op termijn 
de ruimtelijke vernietiging van heel landelijk Vlaanderen. (foto Archief) 

geloven in een fata morgana." Teveel geld 
werd In het verleden uitgegeven aan projek-
ten zonder dat er zichtbare resultaten waren. 
De open ruimte moet volgens de Westvlaam-
se senatir dringend beschermd worden. De 
overheid moet daarbij het goede voorbeeld 
geven en niet enkel wetten uitvaardigen. Zij 
moet In de eerste plaats haar wetten zelf 
eerbiedigen; om te ontsnappen aan plan-
schade past de Vlaamse regering regelmatig 
het gewestplan aan om te onsnappen aan de 
vergoeding. De regelgeving moet bij voor
rang konsekwent gehandhaafd worden. 
Daarenboven moet zij rechtvaardig, eenvou
dig, duidelijk en streng zijn. Michlel haalt 
daarbij het voorbeeld van Vlarem aan, dat 
zeer ingewikkeld Is en waan/oor de nodige 
ambtenaren ontbreken. Hij riep de Vlamingen 
op tot meer burgerzin en de overheid tot 
verantwoordelijk handelen. „Dat is de basis 
waarop we een leefbaar Vlaanderen moeten 
bouwen", aldus Capoen. 

S^GVAARDIGER 
Voor Jan Caudron ontbreekt In het aktle-

plan de brede visie op het zorgzame Vlaan
deren. Daan/oor moet het terrein van de 
welzijnszorg sensu stricto verlaten worden, 
maar dat Is volgens Caudron juist het interes
sante van dit aktieplan op lange termijn; 
overleg tussen de verschillende departemen
ten en het appel aan de andere bestuursni-
vo's.,, Voor de Volksunie is de vraag hoe men 
een duale samenleving kan vermijden essen
tieel", aldus Jan Caudron. "Daarom kiest de 
partij voor een leven in kringen, waar verbon
denheid en solidariteit tussen de leden cen
traal staan." De volksvertegenwoordiger 
vond dat de tekst moest spreken over de 
federalisering van de Sociale Zekerheid. 
Vlaanderen moet die zelf kunnen organiseren 
en uitbouwen. Dat is niet m tegenstrijd met 
een solidaire maatschappijkeuze; Vlaande
ren moet zijn welvaart Inderdaad delen met 
minder welvarende regio's in Europa en de 
wereld. Deze hebben onze solidariteit dikwijls 
meer nodig dan sommige nabij gelegen 
regio's. De Volksunie wenst vooral de wel
vaart te herverdelen in het voordeel van de 
zwaksten in de samenleving. Verder pleitte 
Caudron voor meer ambitieuze projekten 
naar doelgroepen toe; jongeren, bejaarden, 
delinkwenten, gehandikapten, mensen van 

de vierde wereld, migranten Het initiatief 
van de Vlaamse regering verdient, ondanks 
de negatieve punten, aanmoediging", aldus 
Caudron. 

"Vlaanderen bewijst op die manier dat het 
slagvaardiger is dan het oude België. Verant
woordelijk handelen betekent dat een politi-
kus de samenleving stuurt en harmoniseert. 
Voor de Volksunie is het thans bereikte resul
taat onvoldoende", rondde hij af. „Vlaande
ren moet de plek worden waar het voor 
iederéén goed is om te leven." 

Philip Van Den Bossche 

In de Vlaamse Raad werden vorige week 
drie dekreten l.v.m. ruimtelijke ordening en 
stedebouw goedgekeurd. De VU-fraktie in 
de Vlaamse Raad evalueerde deze dekre
ten als een stap in de goede richting, maar 
nog absoluut onvoldoende om van een 
nieuw woonruimtebeleld te spreken. Jan 
Caudron onderstreepte In zijn tussen
komst dat de wet op de ruimtelijke orde
ning en de stedebouw van 29 maart 1962 
dringend aan een volledige herziening toe 
is. 

ACHTERPOORTJE... 
„Door het weinig koherent beleid inzake 

ruimtelijke ordening moet men in Vlaanderen 
noodgedwongen spreken van een louter ver-
gunningsbeleid met talrijke uitzonderingsre
glementeringen en vele achterpoortjes. Hier
van hebben vooral de beter gesitueerden in 
onze samenleving ruimschoots gebruik en 
misbruik gemaakt De ruimtelijke chaos in 
Vlaanderen is niet meer om aan te zien, en is 
het zichtbare bewijs dat de wet van 1962 zijn 
doelstellingen niet heeft bereikt. In feite is een 
globaal nieuw dekreet nodig. Liefst een de
kreet dat de rechtszekerheid herstelt en met 
een minimum aan uitzonderingsmogelijkhe
den en achterpoortjes. 

De minister belooft dit ontwerpdekreet aan 
de Vlaamse Raad voor te leggen in in het 
derde trimester van 1993. De behandeling 
van dit belangrijke ontwerp van dekreet zal 
echter zijn tijd vergen. Precies daarom meent 
de VU dat sommige dringende kwesties niet 
mogen uitgesteld worden tot het nieuwe 
dekreet een feit is." 

„Iedereen zou moeten weten dat het zgn. 
„mini-dekreet Akkermans" van 1984 en de 
beruchte opvullingsregel in belangrijke mate 
hebeen bijgedragen tot de ruimtelijke verloe
dering van Vlaanderen. Het is de hoogste tijd 
dat ze onschadelijk worden gemaakt." 

Positief is dat één van de drie dekreten 
artikel 79 van de stedebouvwet van 1962 
wijzigt. Het schaft de uitbreidingsmogelijkhe
den af die het „minidekreet" voorzag, en laat 
enkel nog uitbreidingen toe omwille van mi
lieutechnische redenen. „Daarmee wordt 
een belangrijke achterpoort van de stede
bouw gesloten. Daardoor kunnen uitbreidin
gen om redenen van ekonomische ekspan-
sie niet langer worden toegestaan, dit is een 
goede zaak. Voortaan zal elke aanvraag, voor 
uitbreiding of een bestemmingswijziging on-
denvorpen worden aan een openbaar onder
zoek. Wel is het bijzonder jammer dat de 
desbetreffende zones en gebieden door de 
Eksekutieve zullen aangeduid worden. Hope
lijk moet hierop geen 5 jaar gewacht wor
den. " 

...WERD VOORDEUR 
De „beruchte" opvullingsregel voorzien in 

artikel 87 van de stedebouwwet wordt door 
het tweede dekreet afgeschaft. „Die regel ligt 
aan de basis van de ongeremde lintbebou
wing in Vlaanderen. Deze opvullingsregel is 
een uitzonderingsregel, een achterdeur die in 
de praktijk een voordeur was geworden. Het 
verder laten betijen van deze regel betekent 

> 
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STUURDE LONDEN 
QUEEN OP VERKENNING? 

op termijn de ruimtelijke vernietiging van heel 
landelijk Vlaanderen Het gevaar bestaat nu 
echter wel dat de nieuwe regel door een 
aantal mensen als diskriminerend zal worden 
aangevoeld Wat gisteren nog mocht, mag 
morgen met meer en de financiële schade is 
voor hen die „met rap genoeg" zijn geweest 
De meest gehaalden hebben inmiddels hun 
verkavelingsvergunning of stedebouwkundig 
attest op zak 

Tot slot wordt eveneens artikel 88 van de 
stedebouwwet, dat betrekking heeft op de 
gewestplannen aangevuld Het is wel spijtig 
dat ook hier de Vlaamse regering nadien de 
kategorieen van zonevreemde bedrijven zal 
aanduiden die geen afwijking kunnen krijgen, 
en in welke gebieden van de gewestplannen 
kan worden afgeweken " 

Tot zover Jan Caudron in de Vlaamse 
Raad 

DE EUROPESE 
BURGER 

Op 1 juli neemt België het voorzitterschap 
waar van de Europese Gemeenschap op 
Een van de onmiddellijke taken is de richtlijn 
die vorm dient te geven aan het Europese 
Burgerschap In dit kader zal ook het stem
recht geregeld worden Dit is met onbelang
rijk gezien de gemeenteraadsverkiezingen in 
de loop van 1994 Op dit ogenblik zwijgen de 
regeringspartijen in alle talen over dit belang
rijk aspekt van het Euro-Burgerschap Daar
om interpelleerde kamerlid Van Vaeren-
bergh minister Claes 

„Sommige gebieden in de Gemeenschap 
kennen zeer hoge koncentraties van andere 
Europese nationaliteiten, waardoor de in
vloed van hun stemgedrag belangrijk wordt 
Deze nieuwe situatie heeft voor ons land 
specifieke gevolgen, onder meer in Brussel 
en in de randgemeentes Daarom werden 
een aantal beperkingen in de ontwerprichtlijn 
ingebouwd Zal de federale overheid deze 
restricties inzake de verkiesbaarheid van EG-
burgers toepassen bij de volgende twee 
gemeenteraadsverkiezingen'^ Zullen bijko
mende taalvoorwaarden worden opgelegd ' " 

Het mager en ontwijkend antwoord van 
minister Claes „De ontwerp-nchtlijn werd 
sedert juni 1990 met meer besproken De 
werkgroep ter zake zit muurvast De Europe
se Kommissie dient nieuwe initiatieven te 
nemen, het Europese Parlement moet gead
viseerd worden en in de Raad moet unanimi
teit bereikt worden Het is mogelijk dat de 
Kommissie de modaliteiten van de ontwerp
richtlijn aanpast, ten gevolge van de sinds 
1988 gewijzigde omstandigheden Het stand
punt van de federale regering dient alsnog 
bepaald te worden Dit zal gebeuren in funk-
tie van de Staathervorming " 

(ge) 

Bestaat er een verband tussen het re
cente bezoek van koningin Elizabeth aan 
Waterloo en de verontschuldigingen van 
minister Delcroix (CVP) bij zijn Britse 
ambtsgenoot? Op het eerste zicht hebben 
beide gebeurtenissen met mekaar niets te 
maken, maar hun gelijktijdigheid roept wel 
vragen op. Op vrijdag 11 juni kopte de krant 
Het Volk „Queen kwam pas na Delcroix' 
excuses". Daarmee werd het gerucht be
vestigd dat een hele week in Brussel cirku-
leerde en door betrouwbare bronnen be
vestigd werd. 's Anderdaags werd het in 
andere kranten tegengesproken. 

Ook het bericht als zouden eerste minis
ter Dehaene, minister Claes en het Hof niet 
op de hoogte zijn geweest van de eksku-
ses van minister Delcroix werd vlug in 
twijfel getrokken. De krant Het Laatste 
Nieuws beweerde in haar weekeinde-editie 
uit (alweer) zeer betrouwbare bron te heb
ben vernomen dat minister Delcroix niet in 
eigen naam sprak en de hoogste verant
woordelijken van dit land wél degelijk ken
nis hadden van zijn ekskuses. Een vreemd 
verhaal. 

Onze lezers kennen het verhaal Begin 
1991 komt de Golfoorlog op de wereld af 
Middels een grootse machtsontplooiing wil 
het Pentagon de troepen van Saddam Hoes
sein uit bezet Koeweit verdrijven Ook bond
genoot Groot-Brittannie maakt zich op maar 
Wil eerst zijn voorraad wapens aanvullen 

Aan België wordt gevraagd om 90 000 
artilleriegranaten te leveren Het Belgisch 
leger heeft deze in voorraad, ze kunnen 
verkocht of geleend worden Het kernkabinet 
van de regering Martens weigert deze trans-
aktie echter omdat het hoopt dat er ter elfder 
ure nog een diplomatieke oplossing voor het 
konflikt komt Op 9 januari had in Geneve 
inderdaad ,,het overleg van de laatste kans" 
plaats tussen de Buitenlandse Zaken-minis-
ter van de VS {James Baker) en zijn kollega 
van Irak [Tareq Azit) Het werd een misluk
king 

1 MILJARD BFR. 
Op 17januan om 1u in de morgen begon 

dan wat in de geschiedenis zal geboekstaafd 
blijven als Operation Desert Storm Als 
NAVO-lid was België reeds onrechtstreeks bij 
het konflikt betrokken, 18 Mirage-jachtbom
menwerpers werden naar Turkije gestuurd 
met „een ontradende en preventieve op
dracht" Ook de enkele manneschepen die 
de Zeemacht rijk is werden ingezet En in ruil 

voor de granaten-weigering schenkt België 
de Britten de som van 1 miljard Bfr. Op 26 
januan beslist de regering voor 80 miljoen 
mitrailleurs aan de VS te leveren en schenkt 
30 miljoen fr aan het Rode Kruis om vluchte
lingenkampen op te richten De regering 
schat dat de Golfoorlog aan Landsverdedi
ging 3,2 miljard zal kosten, op 25 februan 
deelt ZIJ mee dat het reeds om 3,5 miljard 
gaat 

Op 21 april stuurt de regering C-130 trans
portvliegtuigen en para's naar Iran om Koer
den die uit Iran vluchten te helpen Op 24 mei 
wordt voorgesteld om voor 12 miljard wapens 
aan Golf-staten te leveren (Deze verkoop 
gaat uiteindelijk met door en leidt in het najaar 
tot de val van de regering Martens) 

Al deze feiten bewijzen dat België zijn deel 
heeft gedragen in het GolfkonfliW 

Waarom biedt de minister van Landsverde
diging dan verontschuldigingen aan voor een 
regeringsbeslissing die „kollegiaal door alle 
ministers werd genomen" "^ 

En wat kunnen deze verontschuldigingen 
te maken hebben met het bezoek van de 
Britse koningin aan Boudewijn en aan Water
loo ' 

Het IS geweten dat de Britse koningin nooit 
wat onderneemt zonder dat zij daan/oor van 
haar eerste minister de toelating of de op
dracht krijgt 

Eigenlijk is er geen enkele aanwijsbare 
reden waarom Elisabeth precies nu naar 
Waterloo komt De slag werd op 16 juni 1815 
geleverd en het is wat raar het slagveld 178 
jaar later met een hoog bezoek te vereren 

VERSTOORD 
EVENWICHT 

Een antwoord kan liggen in een door Mark 
Grammens bekendgemaakt (Trends, 8 april, 
j I) „geheim overzichtsrapport" opgesteld 
door een „een ambassadeur van een be-
vnende mogendheid" Grammens zegt met 
om welk land het gaat maar uit de samen
hang blijkt dat het Groot-Brittanme is In dat 
rapport zegt de ambassadeur onomwonden 
dat België geen buitenlandse politiek heeft en 
het land in bijna alle opzichten „de lijn van de 
Parijs" volgt Daar waar het vroeger, vanuit 
het feit van z'n oprichting als bufferstaat 
tussen de Europese grootmachten, een di
plomatiek evenwicht tussen Parijs en Londen 
bewaarde Zo'n evenwicht was om nog ande-
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Eigenlijk is er geen enicele aèqwijsbare reden waarom Queen Elisabetli precies nu naar Waterloo Icwam. De slag werd op 
16 juni 1815 uitgevochten. Het is wat raar het slagveld 178 jaar later met een hoog bezoelc te vereren. Ligt de verklaring in 
een „geheim overzichtsrapport" van de Britse ambassadeur in België over de buitenlandse politiek van ons land ? 

(foto P. Bolsius) 

re redenen verklaarbaar: enerzijds is de di-
nastie van België familiaal met de Windsors 
verbonden en anderzijds is er de kulturele 
aanmatiging van Parijs dat België steeds als 
een Franssprekend land heeft besclnouwd. 

Dat evenwiclit, stelt de Britse ambassa
deur, is nu verbroken. Komt daar bij dat na 
1945 Londen op wereldvlak een tweederangs 
rol is gaan spelen. Het zijn nu de Verenigde 
Staten van Amerika die de wereldpolitiek 
beiieersen en dat lieeft ook in Brussel zijn 
weerslag. Inzake Zaïre stelt België zijn klok 
op Washington af, inzake Europa op Parijs. 

Terloops willen wij ook vermelden dat België 
de belangen van de VS in Libië behartigt. En 
misschien moet in dat verband ook wel een 
verklaring gezocht worden voor de „rare 
bezoeken" van minister Urbain aan dat land. 

Is de aangroei van invloed vanuit Parijs 
merkbaar? Men zou het gaan geloven als 
men de ontwikkelingen van de jongste jaren 

op een rijtje zet, er is de Franse invloed in de 
hoogste financiële kringen (Generale) van dit 
land, het doortrekken van de TGV vanuit 
Frankrijk, de invloed van Air France op Sabe

na. In zijn recent boek Buitenlandse invloe
den in Se/g/é wijst de Leuvense prof. Herman 
Daems overvloedig op deze gang van zaken. 

Deze en andere elementen zijn de Britse 
ambassadeur niet ontgaan. Net zoals het 
hem opgevallen is dat het Hof (door hem als 
„een zelfstandig machtscentrum" omschre
ven) mee aan de basis ligt van deze politiek. 

SCHANDE? 
Londen is dus niet tevreden met de teloor

gang van deze relatie en volgens haar am
bassadeur is alles terug te brengen tot het 
gebrek aan een Belgische buitenlandse poli
tiek. Of bedoelt de steller... een verkeerde 
buitenlandse politiek? Als het juist is dat 
Parijs Brussel op EG-vlak de wet dikteert is 
het wel uitkijken hoe België zijn komend EG-
voorzitterschap een eigen stempel gaat ge
ven. Wat het Eurokorps betreft heeft dit land 
wel duidelijk voor de Frans-Duitse alliantie 
gekozen, ook m///te;r verliest Londen het van 
Parijs. 

Hoe de regering in Londen op de verloren 
machtspositie wil reageren werd verleden 
week wellicht bewezen door Elisabeth II op 
zogezegd privébezoek naar Laken te sturen. 
En na de lunch naar Waterloo, kwestie van 
het bezoek in te kleden. Eer het zo ver kon 
komen moest „de schande van de granaten-
weigering" uitgewist worden, daarvoor werd 
minister Delcroix bereid gevonden. Toen zijn 
verschoning bekend raakte trok de minister 
zich uit slag door te verklaren dat het om een 
verontschuldiging uit eigen naam en namens 
zijn departement ging. 

Daarover in het parlement ondervraagd 
deelde eerste minister Dehaene mee dat hij 
niet op de hoogte was van de démarche van 
zijn Defensieminister. Wat hij precies bedoel
de met zijn uitleg dat de Belgische regering 
begin 1991 „andere dan militaire redenen 
had" om niet op het Brits verzoek in te gaan is 
duister. Dit land was door andere engage
menten reeds bij het Golfkonflikt betrokken 
zodat enige duidelijkheid over die ,,andere 
redenen" welkom zou zijn. Wie 1 miljard fr. in 
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de kas van een andere geallieerde stort is 
toch betrokken partij, of met soms' Het kan 
toch met om verontschuldigingen gaan om
dat de som te klem was"? 

VERWARRING ~ 
in het parlement werden zowel de eerste 

minister als de vonge en de huidige minister 
van Landsverdediging ondervraagd Namens 
de VU sprak Herman Candnes Ons kamerlid 
stelde volgende vragen 

- Is het aanbieden van de ekskuses een 
afwijzing van de politieke stellmgname van de 
vonge regenng' 

- Waarom heeft de minister van Landsver
dediging dit gedaan en heeft zijn Britse 
kollega erom gevraagd ' 

- Hoe groot was de financiële bijdrage 
aan de Britten en wat hebben zij er mee 
gedaan"? 

Terloops wou Candnes ook weten wat er 
nu aan is van het toetreden van de Land
macht tot het Eurokorps en of het juist is dat 
er nu toch een nieuwe kazerne zal gebouwd 
worden Waarom Candnes dat vroeg bleek 
vlug uit het slot van zijn interpellatie „Er zijn 
grote verschillen tussen wat de minister van 
Landsverdediging hier verklaart en wat hij 
elders zegt Dat scherpt venwarring ' 

De eerste minister antwoordde namens de 
drie aangesproken ministers Hij bevestigde 
dat minister Delcroix ekskuses had aangebo
den voor de weigenng „er aan toevoegend 
dat deze beslissing met gebaseerd was op 
militaire overwegingen" Dhr Dehaene be
vestigde met op de hoogte te zijn geweest 
van de aktie van zijn minister en vervolgde 

De Britten hebben financiële steun ontvan
gen, wat trouwens in een officieel akkoord 
werd gekonkretiseerd Dat akkoord werd tot 
tevredenheid van beide landen gesloten, om
dat daarmee aan het geschil een einde kon 
worden gemaakt" 

Als beide landen tevreden waren met het 
akkoord waarom moesten er dan ekskuses 
aangeboden worden ' Op de vraag naar de 
toetreding tot het Eurokorps antwoordde de 
eerste minister dat de regering de uiteindelij
ke beslissing nog moet nemen 

Herman Candnes replikeerde ,,De beslis
sing van de vorige regenng was een goede 
besissing, wij moeten ze dus met betreuren 
en de ekskuses waren misschien wel mis
plaatst De eerste minister heeft met geant
woord op de vraag hoe groot onze bijdrage 
was en wat de Britten ermee hebben ge
daan 

Volgens het premier Dehaene ging wel 
degelijk om 1 miljard fr ,,Het was een bijdra
ge voor de Britse oorlogsinspanning Wij 
hebben er met als een soort Rekenhof op 
toegezien wat er mee gebeurd is Het leve
ren van die granaten en munitie aan Groot-
Brittanme zou ons evenveel geld hebben 
gekost Dat waren de laatste woorden van 
de eerste minister in dit debat, voorzitter 
Nothomb verklaarde het incident voor geslo
ten 

Tot dan twee dagen later Het Laatste 
Nieuws wist te vertellen dat minister Delcroix 
in Londen zijn Sorry' inopdracW was gaan 
uitspreken, met medeweten van de eerste 
minister met medeweten van minister Willy 
Claes en met medeweten van het Hof 

Is het dan waar wat Herman Candnes in de 
kamerzitting verklaarde Er zijn grote ver
schillen tussen wat de minister van Landver-
dediging hier verklaart en wat hij elders zegl 
Dat schept verwarring 

En verwarnng is het minste wat over deze 
zaak kan gezegd worden 

Blijft nog de vraag of het toevallig is dat 
uitgerekend diezelfde week Elisatbeth naar 
Brussel komt Ja zeggen zowel Buitenlandse 
Zaken als Landsverdediging, het is allemaal 
toeval I 

We zullen het maar geloven 

(mvl) 
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WACHT NOG EEN BEETJE TOT IN WACHTEBEKE 

DE VU NA SINT-MICHIEL 

V
ERLEDEN jaar omstreeks 
deze tijd verkoos de Partij
raad van de VU Vlaamse Vrije 
Demokrater! de 32-jarige Bert 
Anciaux tot algemeen voorzit
ter Het lijkt wel een eeuwig
heid geleden, zoveel gebeur
de er in die tijd De dialoog 
van gemeenschap tot ge
meenschap strandde ,,op eén 
vinger" van een akkoord De 

regenng nam toen het touw in handen, en 
bokste samen met VU, Agaiev en Ecolo het 
Sint-Michielsakkoord in elkaar 

KOMMER EN KWEL 
De VU kende het afgelopen jaar heel wat 

kommer en kwel Alles begon reeds in au
gustus, met de overstap van gewezen VU-
voorzitter Jaak Gabriels naar de PW van 
Verhofstadt, die zichzelf in november tot 
VLD omdoopte In februari volgde Hugo Co 
veliers het spoor van de burgemeester van 
Bree Intussen bleef de Volksunie in de pei
lingen tussen de zes en de zeven procent 
zwalpen De recentste peiling geeft de de-
mokratische Vlaamsnationalisten nog 6,2% 
van de Vlaamse stemmen 

WIJ: De Volksunie viert op 20 juni feest 
in Wachtebeke. Op het eerste gezicht valt 
er nochtans weinig te vieren. 

Bert Anciaux: „We willen er, zonder eu
forisch te gaan doen, het Feest van de 
Toekomst vieren Tegelijkertijd willen we er 
diegenen in de bloemetjes zetten die zich 
zolang in de partij hebben ingezet om te 
bereiken wat er nu ligt een federaal België 
en een veel zelfstandiger Vlaanderen Nu 
krijgen we eindelijk de instrumenten in han
den om te werken aan een betere invulling 
van Vlaanderen Dat vinden we een mooie 
reden om feest te vieren 

In Wachtebeke gaan we verder de staats-
vormende krachtlijnen voor het post-Sint-
l\/lichiel-tijdperk bekendmaken die op de 
VU-Partijraad van zaterdag jl zijn goedge
keurd Op 24 juni stellen we de nieuwe 
maatschappelijke krachtlijnen van de Volks
unie voor" 

WIJ: De partij staat dus voor een uiter
mate belangrijke week. 

Bert Anciaux: „Inderdaad Ik zou bijna 
durven stellen na éen jaar gegijzeld te zijn, 
kan ik eindelijk zeggen wat ik wil zeggen 
Een groot stuk van het afgelopen jaar heb
ben we immers steeds het grote kommu-

{ 

Bert Anciaux: „De Volksunie moet een nonkomformistische progressieve partij 
worden, met de nodige realiteitszin weliswaar." (toto isopress) 

Aanstaande zondag 20 juni viert 
de Volksunie Vlaamse Vrije De-
mokraten feest in het domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke. 
Alle VU-leden en hun gezinnen 
zijn welkom. VU-voorzitter Bert 
Anciaux, die deze dagen zijn eer
ste verjaardag aan het hoofd van 
de Volksunie viert, zal er het 
staatkundig projekt van het de-
mokratische Vlaamsnationalisme 
nè Sint-Michiel uit de doeken 
doen. Stof genoeg voor een ge
sprek. 

nautaire akkoord dat er nu is in het achter
hoofd moeten houden We moesten er ge
durig op letten dat akkoord met in gevaar te 
brengen Dus moesten we wel eens op 

eieren lopen, de andere partijen met teveel 
voor het hoofd stoten op kommunautair 
vlak, en ook binnen de VU behoedzaam alle 
brokken trachten te vermijden Nu kunnen 
we eindelijk beginnen werken aan de toe
komst van de partij en aan de toekomst van 
Vlaanderen De venvezenlijking van het Sint-
Michielsakkoord is voor het grootste stuk 
het werk van bijna 40 jaar strijd van de 
Volksunie Nu het er is, kunnen we Vlaande
ren echt inhoud geven Het werd hoog tijd " 

STAATSVORMEND 
PROJEKT 

WIJ: Maar ook op staatsvormend vlak 
wil de VU de bakens nog verder zetten. 
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De kersverse VU-voorzitter wordt onmiddelijk op de rooster gelegd door de 
geroetineerde Wetstraat-joernalist Jos Bouveroux. Bert Anciaux: „Na één jaar 
gegijzeld te zijn, kan ik eindelijk zeggen wat ik wil zeggen." (foto isopress) 

Bert Anciaux: „Op langere termijn neemt 
de VU Europa als vertrekpunt Wat dit be
treft wil de VU de eerste Europese partij 
zijn." 

WIJ: ...hoezo? De grootste? De be
langrijkste ? 

Bert Anciaux: „De grootste, dat zal nog 
even duren. De belangrijkste, dat zijn we nu 
al (lacht). Allé, serieus, we willen een Euro
pa van de volkeren en de regio's tot stand 
brengen. Het Europees parlement in dat 
Europa dient te bestaan uit een proportio
neel samengestelde Kamer en een Senaat 
van de Volkeren en de Regio's. Uit dit parle
ment moet dan een Europese regering ge
kozen worden. De rol van de Europese sta
ten IS dus uitgespeeld. 

Ons einddoel voor Vlaanderen is een zelf
standig Vlaanderen binnen dat Europa van 
de Volkeren en regio's. België hoeft daarom 
niet onmiddellijk te verdwijnen, zolang het 
tenminste een meen/vaarde betekent voor 
de Vlamingen. Op korte termijn willen we de 
nieuwe instrumenten die Vlaanderen krijgt 
verder uitbouwen en ten volle benutten. Een 
tweede dialoog met de Walen wordt even
eens onafwendbaar. Anders valt de meer
waarde weg die België voor ons Vlamingen 
momenteel nog heeft, ik denk aan de be
scherming van de Vlamingen in Brussel en 
de Vlaamse rand rond Brussel." 

WIJ: Waarover moet die noodzakelijke 
„tweede dialoog" dan handelen ? 

Bert Anciaux: „Grosso modo staan daar 
drie zaken op de agenda: het respekt voor 
de territoria van de deelstaten; de uitwer
king van een betere vertegenwoordiging en 
behandeling van de Vlamingen in Brussel; 
en tenslotte de bepaling van een aanvaard
bare solidariteit tussen Vlamingen en Frans-
taligen." 

WIJ: Veertien dagen terug nog waar
schuwde Hugo Schiltz de Volksunie voor 
een te grote vlucht vooruit met haar nieu
we staatkundige programma. Wat wil de 
VU straks, zelfbestuur in een zelfstandig, 
een onafhankelijk, of een autonoom 
Vlaanderen? Zijn we nog federalisten, 
werden we konfederalisten of worden we 
straks separatisten ? 

Bert Anciaux: „De tekst die zal gestemd 
worden, is in grote mate een konsensus-
tekst Heel het partijbestuur kon er zich ach
ter scharen, ook Hugo, ook Jan, ook Her
man, iedereen. De tekst is klaar als pomp-
water Laat me nu al zeggen dat we het over 
een zelfstandig Vlaanderen zullen hebben. 
En de diskussie tussen federalisme, konfe-
deralisme en separatisme ts voor ons zeer 
eenvoudig: wij zijn federalisten op Euro
pees vlak. De huidige staten hebben daar 
geen rol meer in te spelen, maar we wensen 
anderzijds ook geen nieuwe staten op te 
richten. We wensen geen Europa van 120 
staten, of dat Vlaanderen de dertiende lid
staat van de Europese Gemeenschap 
wordt Dat is-met nodig • wat als gezagsni-

vo's overblijft, is de gemeente, de volksge
meenschap of regio, en Europa De be
voegdheden worden volgens het subsidiari
teitsbeginsel over deze nivo's verdeeld." 

MAATSCHAPPELIJK 
PROJEKT 

WIJ: 24 juni wordt het nieuwe maat
schappelijk projekt van de VU voorge
steld. Gaat het „Toekomstplan voor 
Vlaanderen" de ijskast in? 

Bert Anciaux: „Het Toekomstplan wordt 
zeker met in de frigo gezet f^aar we stellen 
vast dat grote ideologieën niet langer bezie
lend werken voor de kiezer. Dus hebben we 
gepoogd om erg konkreet die punten aan te 
duiden waar de VU volgens ons rond moet 
werken om Vlaanderen nieuwe inhoud te 
geven. Na 24 juni krijgen alle leden de 
gelegenheid om amendementen in te die
nen. Op 11 en 12 september volgt dan een 
tweedaags kongres. De drie grote tema's 
die in het maatschappelijk projekt aan bod 
zullen komen zijn een rechtvaardiger sa
menleving, meer demokratie en een betere 
levenskwaliteit" 

WIJ: In Vlaanderen Morgen stelde VU-
kamerlld Herman Lauwers dat de VU al
leen nog een toekomst heeft, wanneer ze 
zich gematigd progressief opstelt. Bent U 
het met Lauwers eens? 

Bert Anciaux: „Ik vind de begrippen 

links en rechts, en progressief en konserva-
tief achterhaald. Maar ik deel wel de vizie 
van Herman en ik ben het eens met de 
achtergrond van zijn artikel: de Volksunie 
moet een nonkonformistische progressieve 
partij worden, met de nodige realiteitszin 
weliswaar." 

WIJ: „Juist door onze aanwezigheid in 
de Vlaamse regering houdt het Vlaams 
front stand", zo verdedigde U verleden 
jaar in de zomer in WIJ de deelname van 
de VU in de regering Van den Brande. Het 
Sint-Michielsakkoord is er, het Vlaams 
front hield stand. En hoe staat het nu met 
de deelname van de VU aan Vlaamse re
gering en Brusselse hoofdstedelijke ek-
sekutieve ? 

Bert Anciaux: „Op kommunautair vlak 
houden wij nog steeds vast aan de Vlaamse 
regeerverklaring, waarin o.m. het tienpurh 
tenprogramma voor de staatshen/orming is 
opgenomen. In het Sint-Michielsakkoord 
werden deze tien punten nog met voor het 
volle pond gerealiseerd. Dit betekent voor 
ons echter met dat de Vlaamse koalitiepart-
ners nu van dat engagement ontslagen zijn. 
Indien onze koalitiegenoten dit tienpunten
programma op de helling zouden plaatsen, 
is dit een nieuw feit 

Ook op het maatschappelijk vlak zullen 
we kritisch blijven bekijken welke vernieu
wing er van het werk van de Vlaamse ekse-
kutieve uitgaat Ik vind in het plan Vlaande
ren - Europa 2002 een sterke Vlaamsnatio-
nale stempel terug. Maar als het alleen bij 
woorden zou blijven, heeft een verdere 
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FEEST 
IN WACHTEBEKE 

deelname aan die regenng geen zin meer 
In dat geval zal die evaluatie in alle rust en 
kalmte gemaakt worden Vandaag is ze ech
ter met aan de orde " 

WIJ: Straks viert U uw eerste verjaardag 
als VU-voorzitter. Het was een belangrijk 
jaar, met de verwezenlijking van meer 
Vlaams zelfbestuur. Het was echter ook 
een turbulent jaar, met overlopers naar 
de VLD, een suksesrijke „Ik blijf'-aktie, 
en aanhoudend slechte opiniepeilmgen. 
Indien U het allemaal op voorhand gewe
ten had, zou U er dan nog aan begonnen 
zijn? 

Bert Anciaux:,, Ik iv;sf dat het met mak
kelijk zou zijn Maar men heeft het me nog 
moeilijker gemaakt dan ik zelf had gehoopt 
Ik ben er echter van overtuigd dat indien wij 
nu staatsvormend, maar zeker ook maat
schappelijk, echte nieuwe ideeën kunnen 
aanbrengen, de nood aan de Volksunie in 
Vlaanderen nog heel groot zal zijn En dan 
IS het allemaal met voor mets geweest Ik 
ben een onvoorstelbare optimist" 

BURGERMANIFEST 
WIJ: Binnenskamers kloeg U wel eens 

over het gebrek aan belangstelling van de 
media voor het werk van de VU. 

Bert Anciaux: „t Is natuurlijk een vicieu
ze cirkel Als de joernalisten menen dat 
onze partij geen toekomst meer heeft en 
met langer van belang is, dan gaan ze er 
ook minder over schrijven De mensen kun
nen er dan ook minder over lezen, en wij 
zullen er moeilijker in slagen om het tij te 
keren 

l^aar hoe vreemd het ook moge klinken 
de media hebben ons naar de volgende 
weken toe in een interessante positie ge
plaatst De meeste waarnemers nemen aan 
dat de rol van de VU uitgespeeld is na Sint-
Michiel Dus zal men zeer benieuwd zijn om 
te weten te komen wat we nu op maat
schappelijk en staatsvormend vlak zullen 
vertellen Als de joernalisten ons een eerlijke 
kans willen geven, en er met van uitgaan 
dat de Volksunie moet kapot gaan, zullen ze 
kunnen vaststellen dat onze teksten heel 
wat meer inhoud bevatten dan het Burger
manifest van de VLD Ik moet zeggen dat ik 
in het Burgermanifest met veel nieuws gele
zen heb, alvast bij mij is er geen vonk 
overgeslagen Toen ik voorzitter werd, ston
den we in de peilingen op 6,4% genoteerd 
Verleden week stonden we op 6,2% Niet te 
best natuurlijk, maar ik denk dat we nu 
eindelijk opnieuw kunnen starten " 

WIJ: Wat is de mooiste herinnering aan 
het afgelopen jaar? 

Bert Anciaux: „De geboorte van mijn 
dochter Zonder twijfel En op politiek vlak 
de Heizelmeeting en de „Ik blijf'-aktie Maar 
het mooiste moet nog komen 

(pdj/ts) 

DE VRAAG NAAR 
DE TOEKOMST 
VAN DE VOLKSUNIE... 

Ja, die vraag wordt wel eens gesteld 
Volgens sommigen ligt het antwoord ook al 
vast Nu België federaal is, en Vlaanderen 
dus eindelijk ongeremd aan haar toekomst 
kan beginnen, zou de Volksunie overbodig 
geworden zijn 

Dat IS naiet, dom en vooral zeer on-Vlaams 
Een moeder verlaat haar kind ook met nadat 
ze het negen maand gedragen en gekoes
terd heeft Na de bevalling, dat weet elke 
ouder onder u, begint het moeilijkste de 
opvoeding Een zware maar fantastische uit
daging die je aan niemand anders wil over
dragen 

Het nieuwe Vlaanderen is het kind van de 
Volksunie Wij laten het nu met in de steek 

Stampen en Dagen sluit het feest af. 

17 

Wachtebeke: rust en stilte in een lan-
delijl< kader. 

... IS ZOVEEL ALS DE 
VRAAG NAAR DE 
TOEKOMST VAN 
VLAANDEREN. 

WIJ zijn er zeker van dat Vlaanderen ons 
ook met in de steek zal laten Daarvoor 
hebben we samen teveel doorgemaakt en 
zijn er nog teveel problemen die we samen 
moeten oplossen 

De Volksunie is na weken hard werken - het 
was inderdaad met gemakkelijk - klaar met de 
toekomstvisie die zij als partij de komende 
jaren willen hard maken Via haar mandataris
sen in het parlement en de regenng, via een 
radikale demokratische ingesteldheid die 
haar politieke metode zal zijn en vooral via al 
de trouwe VU-leden, -militanten en -sympa
thisanten 

De Volksunie blijft' Onze laatste kampagne 
heeft ons daarvan overtuigd Laat het ons nu 
de buitenwereld nog maar eens duidelijk 
maken En politiek mag af en toe ook wel 
eens feestelijk zijn [> 
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VU-FEEST 

DAAROM NODIGEN WIJ 
U UIT... 

Voor een hele dag ontspannen bij elkaar 
zijn 

WIJ kozen als ontmoetingsplaats nu eens 
geen kongresplaats, maar het prachtige do
mein van Puyenbroeck Op het menu staat 
dan ook een aantal gerechten en toetjes die 
nu met meteen politiek te noemen zijn 

En toch heeft het er veel mee te maken 
Met deze ontmoetingsdag w/illen wij immers 
vooral uiting geven aan onze opluchting 
omtrent het Sint Michielsakkoord Opluchting 
omwille van de enorme vooruitgang die, na 
jaren en jaren Vlaamse strijd, bereikt werd op 
kommunautair vlak Ook al zijn er nog enkele 
belangrijke appels te schillen, en ook al is het 
resultaat voor de partij, dat zij zich opnieuw 
moet gaan bewijzen, toch zijn wij tevreden 
Want voor Vlaanderen en de Vlamingen is 
een nieuwe toekomst nu eindelijk aangebro
ken 

...OP HET FEEST VAN 
DE TOEKOMST 

Wi] noemen daarom onze afspraak graag 
„ons feest van de toekomst" Het moet 
immers voor iedereen duidelijk worden dat 
Vlaanderen de Volksunie met kan missen 
Mirakels bestaan met en van dogma's of 
ekstremisme wordt ook niemand beter Wat 
Vlaanderen nodig heeft, is wat de Volksunie 
het al veertig jaar geeft En dat kunnen wij nu 
nog meer dan ooit Maar daarover gaan ons 
,,debat van de toekomst" en de toespraak 
van Bert Anciaux Mis deze dag met' En 
breng uw kinderen mee, ook zij zijn onze 
toekomst 

DOMEIN PUYENBROECK 
Een oase van ruimte en rust, kindvriende

lijk, ontspannend, sportief Met maar liefst 
400 ha puur natuur, ijiedt Puyenbroeck ruim
te voor zowel de aktieve als de passieve 
rekreant 

Kinderen halen hun hart op in het kinder-
speeldorp en de reuze zandbak Waterpret is 
er met het openluchtzwembad en de vier 
roeivijvers Stil genietende wandelaars vin
den er een wandelroute langs de rustigste 
hoekjes van het 150 ha grote bosgebied Wie 
wat ekstra kennis wil opsteken bezoekt het 
unieke molenmuseum en het dieren- en bloe-
menpark Tussenin, ook een artistieke noot 
met de unieke openlucht-beeldenkollektie 

Wie even wil rusten of tussentijds nakaar-
ten kan terecht op een van de vele gezellige 
terrasjes Ook het (zelfbedienings)restaurant 
biedt tal van mogelijkheden 

Puyenbroeck 400 ha groot voor grootse 
dagen 

PROGRAMMA 
10 U. 

Vanaf 10 uur kan u terecht aan het 
speciale VU-loket voor uw inkomkaar-
t(en) Wie ons voor 17 juni e k de bijge
voegde antwoordkaart terug bezorgt 
komt er gratis in i 

De ganse voormiddag laten we u uitge
breid genieten van de vele mogelijkheden 
die Puyenbroeck u biedt Een rustige 
natuunwandeling, samen met de kinderen 
naar de speeltuin, een bezoek aan het 
molenmuseum Maak alvast uw keuze 

13 U. 
De reuze feesttent vlakbij het restaurant 

komt tot leven Daar staat het immers 
allemaal te gebeuren Vlak na de middag 
start de randanimatie Een fns en vrolijk 
klinkende Lazy City Jazz-band speelt u 
een welkomstgroet, twee olijke steltlopers 
halen halsbrekende toeren uit Kinderen 
leven zich uit op het spnngkasteel Voor 
jongeren is er, onder de hoede van de 
VUJO, een fietsen-op-rollen kompetitie 
Tussendoor nemen verscheidene VU-
mandatarissen het tegen elkaar op 

15 U. 
Klokslag dne uur start het binnenge-

beuren in de tent met een politiek praat-
kaffee VU-mandatanssen (Hugo Schiltz, 
Vic Anciaux, Johan Sauwens, Maurits 
Coppieters, Annemie Van de Gasteele, 
Patrick Vankrunkelsven, Geert Lambert) 
worden er vakkundig aan de tand ge
voeld door VTM-presentator Walter De-
meyere Wie ze kent, weet dat ze het hart 
op de tong dragen Niet te missen dus 
Muzikale intermezzi wisselen deze ge
sprekken af 

17 U. 
Tijd voor voorzitter Bert Anciaux In zijn 

toespraak de bekendmaking van ons 
staatsvormend projekt na St Michiel De 

jongste staatshen/orming is met het ein
de, maar wat volgt ' Een toespraak waar 
elke politieke waarnemer nu reeds naar 
uitkijkt 

18 U. 

Het feest gaat door De groep Stampen 
en Dagen - terug van even weggeweest -
zorgt voor een plezierig sluitstuk Uiter
aard IS dit ook het moment voor een 
babbel, een goede hennnenng, een fami
liaal schouderklopje en een drankje 

PRAKTISCH: 
- Deuren 10 uur 
- Inkomkaarten aan het VU-loket, aan de 
hoofdtoegang vlakbij het restaurant -
Opgelet enkel wie bijgevoegde ant
woordkaart voor 17 juni terugstuurt, heeft 
gratis toegang De anderen betalen het 
verminderd groepstanef 
- Eten daarvoor kan u terecht in het 
zelfbedieningsrestaurant Van snack tot 
uitgebreide maaltijd, ieder vindt er zijn 
keuze Vanzelfsprekend kan u ook de 
picknik-mand meebrengen 
- Parking vlakbij de toegang vindt u 
ruime parkeermogelijkheid 
- Rust het domein laat geen huisdieren 
toe 

WEGWIJZER: 

U bereikt het provinciaal domein Puy
enbroeck langs de weg Zaffelare-Wachte-
beke 
* vanaf de E17 (Antwerpen-Gent-Kortrijk) 
via afslag nr 11 te Beervelde over Zaffela-
re richting Wachtebeke 
* vanaf de snelweg Antwerpen-Malde-
gem-Knokke neemt u nchting Zaffelare 
aan het kruispunt met de weg Overslag-
Wachtebeke 

Het domein Puyenbroek is ruim beweg-
wijzerd 

FIETSEN OP ROLLEN VOOR VREDE 
Op zondag 20 juni organiseert VUJO 

een Vredesfietseling-op-rollen naar Bos
nië Vanuit het Vlaamse Voeren gaat het dit 
keer met westwaarts naar Diksmuide, 
maar oostwaarts nchting Bihac Een tocht 
van meer dan 1000 km Een simbolische 
vredesfietseling tegen de voortdurende 
volkerenmoord die duizenden families op 
de vlucht jaagt of uiteenscheurt 

VUJO doet hiermee een oproep naar 
alle VU-feestgangers in Wachtebeke om 
een steentje bij te dragen Om de benen te 
strekken en enkele kilometers mee te trap
pen Het spreekwoord ,,vele kleintjes ma
ken een groot" indachtig, moeten we er 
met zijn allen in lukken een behoorlijke 
afstand te overbruggen Er staan 4 fietsen-
op-rollen ter beschikking Bedoeling is 

zover mogelijk nchting Bosnië te geraken 
Per gereden kilometer vragen we een 
kleine bijdrage van 20 fr Hien/an gaat een 
gedeelte naar een vredesprojekt in ex-
Joegoslavie De rest wordt gebruikt voor 
de organisatie van de ,,echte" Vredesfiet
seling die donderdag 26 augustus voor de 
17de keer van start gaat 

We kunnen ook al aankondigen dat een 
aantal VU-kopstukken het op de rollen 
tegen elkaar zullen opnemen Om ter 
snelst een kilometertje rond Zo doet ieder
een zijn duit in het vredeszakje En als klap 
op de vuurpijl schenkt Johan Sauwens, 
onze VU-minister in de Vlaamse Regenng, 
een fiets die verloot zal worden onder de 
deelnemers Hoe meer kilometers gere
den, hoe meer kans op de fiets Doen i 
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Maar met alleen Op 20 juni verwachten wij, Patnk, Bert, 
Annemie en Chris u allen op het groot Volks(unie)feest te 
Wachtebeke 

Wat we willen vieren is simpel het emde van een moeiza
me en vermoeiende strijd, onze strijd, en het begin van een 
mooi en vreedzaam verhaal, het 'echte verhaal dat nu pas kan 
beginnen' 

Want hoewel er nog enkele serieuze appels te schillen zijn, 
kan memand ontkennen dat Vlaanderen haar toekomst nu ein
delijk met een opgelucht gemoed tegemoet kan zien En dat dat 
voor een heel groot deel aan ons, de Volksunie, te danken is 
Ook al zeggen we het zelf 

Op ons feest van de toekomst willen wij-vieren met u dus 
vieren En daarom zullen we het niet alleen over politiek 
hebben maar zullen muzikale attrakties, spelletjes, een komisch 
duo en een wielerwedstrijd van deze dag een onvergetelijke 
bijeenkomst maken Breng uw kinderen mee, zodat zij het 
kunnen navertellen 

De Volksun ie . Wij vieren. 

Zondag, 20 juni 1993, Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke 

Deuren 10 u Afspraak m de tent 15 u Voor inlichtingen of uw gratis toegangskaarten 

VU-sekretanaat, 02/219 49 30 of 02/217 35 10 (tax) 

mmmmmsf 



VLAAMSE BEWEGING 

NOOIT MEER OORLOG 

V
OORZIHER van het IJzerbede-
vaartkomitee Lionel Vandenber-
ghe benadrukte dat het pacifis
me van oudsher een belangrijk 
element is van het Fronters, de 
Vlaamse soldaten die vier jaar 
lang de oorlogsellende moes
ten doorstaan. Samen met de 
eeuwig jonge VOSsen (Vlaam
se Oudstrijders) heeft het komi-
tee zich altijd ingezet voor zelf

bestuur voor Vlaanderen, dat verworven 
moest worden langs geweldloze weg. Dit 
uniek samengaan tussen pacifisme en na
tievorming werd een moeilijl< maar boeiend 
werkschema, dat de Vlaamse ontvoogdings-
strijd ook waardevol maakt voor andere vol
keren die net zoals wij, op zoek zijn naar 
zelfbestuur Zelfbestuur -geen onderdruk
king van een ander volk- is een noodzaak 
voor vrede. Zelfbestuur is een bron van 
vrede. Er is geen vrede zonder zelfbe
stuur ", aldus Lionel Vandenberghe. 

AMNESTIE 
Vandaag is de vrede nog steeds ver af. 

Volgens het IJzerbedevaartkomitee geldt 
ook nu weer dat enkel een konsekwent en 
volwaardig zelfbestuur, met respekt voor 
mekaars volk en mensen, grond en toe
komst, kommunautaire vrede kan brengen. 
Zo zou het amnestie-dossier overgeheveld 
moeten worden naar de bevoegdheden van 
de Vlaamse Raad en de Vlaamse Eksekutie-
ve, omdat er in Vlaanderen een meerder
heid bestaat om komaf te maken met de 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. 

VLUCHTELINGEN 
Vrede is dus meer dan alleen maar de 

afwezigheid van wapengekletter. Zo vindt 
het IJzerbedevaartkomitee dat we gastvrij 
moeten zijn voor politieke vluchtelingen. Als 
Vlaming weten we zelf maar al te goed wat 
het is ,,banneling" te zijn. Vaak kregen we 
elders een gastvrij onthaal, in dat ander 
land integreerden we ons. De „echte" poli
tieke vluchtelingen moeten zich hier dus 
ook kunnen thuis voelen in afwachting van 
een veilige terugkeer naar hun land, onder
tussen wordt van hen wel gevraagd dat ze 
zich aanpassen. 

Maar toch is, volgens Lionel Vandenber
ghe, een grondig vernieuwde ontwikkelings
samenwerking de enige echte mogelijkheid 

om te vermijden dat mensen hun land moe
ten ontvluchten, zowel om politieke als om 
ekonomische redenen. Het IJzerbedevaart
komitee wil de ontwikkelingssamenwerking 
federaliseren „om een eind te stellen aan de 
bijdragen van België -met in hoofdzaak 
Vlaamse fondsen- aan de internationale 
francité. Vlaanderen heeft voldoende erva
ring in zelfontwikkeling en -ontplooiing, om 
met eigen middelen de 3de Wereld te bena
deren." 

GEMEENSCHAPS
DIENST 

Nu de militaire dienstplicht is afgeschaft 
ziet het IJzerbedevaartkomitee een vrijwillige 

Vorige week gaf het ijzerbede-
vaartkomitee ti]dens een pers* 
konferentie toelichting bl] de na
kende 66ste IJzerbedevaart, die 
dit jaar doorgaat op zondag 29 
augustus. 
Voor het Bedevaartkomitee is de 
kreet „Nooit meer oorlog", 75 
jaar na het beëindigen van de 
Eerste Wereldoorlog, zeker geen 
holle leus geworden. Het is dan 
ook niet zomaar dat Nooit meer 
oorlog als motto voor de komen
de IJzerbedevaart werd weerhou
den. 

Vlaamse en Waalse gemeenschapsdienst 
wel zitten. „Zulke dienst kan jongeren sti
muleren om zich in te zetten voor die sekto
ren van de samenleving waan/oor onvol
doende middelen ter beschikking staan", 
aldus de voorzitter van het IJzerbedevaart
komitee. Het komitee gaat hiermee echter 
met zover als het verbond VOS. De VOSsen 
pleitten op hun Landelijk Kongres van 5 juni 
jl. in leper voor een verplichte gemeen
schapsdienst, weliswaar verbonden aan een 
aantal strikte voorwaarden (lees ook WIJ 
van 10/6 en van 3/6). 

Geheel op dezelfde lijn zit het IJzerbed-
vaartkomitee dan weer met VOS wanneer 
gesteld wordt dat de Belgische én Vlaamse 
wapenindustne dient afgeschaft en omge
schakeld tot een vredesindustrie. 

Bedevaartkomitee-voorzitter Vanden
berghe groet de weduwe van Paul 
Daels. Volgens Vandenberghe is er 
geen vrede zonder zelfbestuur. 

(foto Dann) 

EUROPA 
Wat de vrede in Europa betreft, of beter 

het ontbreken ervan, meent het IJzerbede
vaartkomitee dat er nu eens eindelijk daad
werkelijk gewerkt moet worden aan een Eu
ropa van de Atlantische Oceaan tot aan de 
Oeral. „Hoe groter de integratie, hoe kleiner 
de kans op oorlog en geweld wordt. Het ligt 
ook voor de hand dat samenwerkingsver
banden, die integratie-voorbereidend zijn, 
tot stand moeten komen met republieken 
van de vroegere USSR, met EVA-landen en 
uiteraard met landen van het bloedend eks-
Joegoslavië. Volgens de beginselen vastge
legd in de Helsinki-akkoorden moeten de 
19de eeuwse grenzen van de meestal ge-
skleroseerde Europese staten worden her
zien en de absolute soevereiniteit vervangen 
door een Europese Politieke en Sociale 
Unie, zonder nationale legers, wel met een 
internationale politiemacht", zo zegt Lionel 
Vandenberghe. 
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VLAAMSE BEWEGING 

OVER DODENGANG 
EN SUKKELGANG 

Maar het IJzerbedevaartkomitee vindt dat 
ook binnen de EG-grenzen de volkeren van 
Europa onvoldoende kansen krijgen, de EG 
geeft teveel de indruk een ondemokratische 
bedreiging te zijn. Het verdrag van Maas
tricht, dat al voor zoveel ongenoegen en 
onderling wantrouwen verantwoordelijk was, 
moet in aanvullende protokollen verfijnd en 
aangevuld worden. 

VREDESTICHTERS 
Lionel Vandenberghe besloot dat Vlaan

deren het land van „vredestichters' moet 
zijn: „ Wij moeten met een eigen gelaat naar 
de wereid toe. Juist omdat we ais Miein' 
volk in de wereld geen grote belangen te 
verdedigen hebben kunnen wij ,groot' zijn 
en kunnen des te geloofwaardiger, en dus 
ook des te ,belangrijker' zijn als het over 
vrede gaat Vrede en zelfbestuur kunnen en 
moeten samengaan." 

(ts/pdj) 
Naarmate de 66ste IJzerbedevaart in 

zicht l<omt zullen wij in de volgende num
mers van WIJ meer praktische en progra-
matorische gegevens verstrekken. 

Wie nu al meer informatie wenst of pro
pagandamateriaal wil bekomen kan zich 
wenden tot het IJzerbedevaartsekretari-
aat: IJzerdijk 49, 8600 DIksmuide, tel.: 
051/ 50.02.86 

Het IJzerbedevaartkomitee vindt dat 
we gastvrij moeten zijn voor politieke 
vluchtelingen. Als Vlaming weten we 
immers maar al te goed wat het is 
„banneling" te zijn. (foto VUM) 

Ondanks de verzengende hitte die tot in 
het vergaderzaaltje van de Brusselse Ultie
me Hallucinatie doordrong, ontspon zich 
na de uiteenzetting van het IJzerbede-
vaarttema door Lionel Vandenberghe, een 
geanimeerd gesprek tussen de leden van 
het komitee en de aanwezige perslui. On
derwerpen als de Dodengang, het OW, 
Vlaanderen 2002 en het gefleem met de 
Britten van minister Delcroix kwamen on
vermijdelijk aan bod. 
Tevens maakte het IJzerbedevaartkomitee 
van de gelegenheid gebruik zijn nieuwe 
sekretaris voor te stellen. 

Zowel ondervoorzitter Paul De Belder als 
voorzitter Lionel Vandenberghe verzekerden 
ons dat het IJzerbedevaartkomitee zijn deel
name aan het OW opgeschort heeft omdat 
reeds geruime tijd de wil tot overleg afwezig 
was. „Een echt gemeenschappelijk, realis
tisch, nuttig overleg- en aktieplan kon het 
OW de jongste jaren niet meer uitwerken", 
aldus Lionel Vandenberghe, die verder stelde 
dat het OW niet de taak had van een 
aktiegroep. Om aan alle spekulaties en ver
onderstellingen een eind te maken verspreid
de het komitee een tekst waaruit volgende 
passage: „Het IJzerbedaaart komitee is zich 
wel bewust van de noodzaak van een overleg 
onder alle Vlaamse verenigingen en zal dan 
ook initiatieven nemen of initiatieven onder
steunen die een nieuwe en dinamische over-
legstruktuur mogelijk maken. Het IJzerbede
vaartkomitee opteert voor een ruim overleg, 
ook met partners die tot nu toe niet onmiddel
lijk de weg naar de Vlaamse Beweging von
den, en voor meer diepgang. Een drukkings-
groep mag geen motiefabriek zijn. De me
ning van de politici wordt meer beïnvloed 
door gezamenlijk denkwerk en overleg dan 
door slogans." 

Over de bemiddelingsopdracht van waar
nemend OW-voorzitter Jan Jambon had 
Vandenberghe weinig nieuws. Er is een on
derhoud gepland. De tenoren van het Bede-
vaartkomitee waren wel de mening toege
daan, in tegenstelling tot de verklaringen van 
Jambon aan WIJ (3 juni), dat het Vermeylen
fonds teruglokken naar het OW geen al te 
onoverkomelijke moeilijkheid kan zijn. 

MISSTAPPEN 
Op 2 juni j. l . schreef het IJzerbedevaartko

mitee een bnef aan de Vlaamse Minister-
President Luc Van den Brande. Het komitee 
schreef dat het met grote aandacht kennis 
nam van het projekt „Vlaanderen-Europa 
2002". Het komitee vindt dat het 2002-projekt 

De Pax-vlag wappert nog boven de 
Dodengang. Het Bedevaartkomitee is 
er zeker van dat er wettelijk geen 
speld tussen de toewijzing van de 
koncessie te krijgen is. (foto VUM) 

een eind in de goede richting van een beter 
Vlaanderen gaat, maar spijtig genoeg niet ver 
genoeg. Het IJzerbevaartkomitee betreurt 
ook dat het projekt, na een veelbelovende 
spetterende start, nog amper op een waak-
vlammetje voortsuddert. Toch wil het IJzerbe
devaartkomitee ingaan op het verzoek van 
Van den Brande om een aantal sugesties te 
formuleren. Het IJzerbedevaartkomitee is het 
met de Minister-President eens dat een brede 
dialoog tussen de Vlaamse Eksekutieve en 
de Vlaamse verenigingen noodzakkelijk is, 
maar dat het overleg anders moet georgani
seerd worden om enige efficiëntie te hebben. 

Minder welwillend is de houding van het 
IJzerbedevaartkomitee jegens enkele federa
le ministers. Lionel Vandenberghe haalde 
scherp uit naar de egotripperij van minister 
Urbain. Hij noemde diens uitstapje naar Libië 
onverantwoord. Maar minister van Landsver
dediging Delcroix moest het nog zwaarder 
ontgelden. Delcroix' knieval voor de Britten, 
met name de verontschuldiging voor het feit 
dat België ten tijde van de Golfoorlog weiger-

O 

21 WIJ - 17 JUNI 1993 



VLAAMSE BEWEGING 
~'':m 

de granaten te leveren, noemde de voorzitter 
van het IJzerbedevaart beschamend. Of Leo 
Delcroix, die reeds ettelijke malen de IJzerbe
devaart bijwoonde, daarvan wakker ligt is 
zeer de vraag, want vertelde hij ooit met in 
één of ander interview dat hij eerder voor de 
mooie liedjes, de bloempjes en de vlaggen 
kwam dan voor de toespraken ? 

DODENGANG 
De loopgravenoorlog om de Dodengang 

duurt voort. Het IJzerbedevaartkomitee geeft 
z'n stellingen met prijs. Het verhaal is ge
noegzaam bekend: de jundische touwtrek
kerij gaat door, maar het komitee is er zeker 
van dat er wettelijk geen speld tussen de 
toewijzing van de koncessie te krijgen is. 
Voor het IJzerbedvaartkomitee is dit ook een 
principiële kwestie. Deze zaak bewijst nog 
eens dat alle nationale monumenten best 
overgeheveld zouden worden naar de ge
westen. 

Ondertussen baat het IJzerbedevaartkomi
tee de Dodengang uit in zogezegde „voorlo
pige koncessie". Zolang er geen definitieve 
uitspraak is kan het komitee echter geen 
groots opgezette opknapbeurt geven aan de 
Dodengang en het bijhorende vervallen mu
seumpje. En dat is jammer, want het IJzerto-
renkompleks trekt jaarlijks zo'n 40 a 50 dui
zend bezoekers. Het zou mooi zijn indien aan 
groepen of individuele bezoekers een soort 
totaalpakket kan worden aangeboden, waar
in een bezoek aan de Dodengang ven/at zit. 

HUISSTIJL 
Het IJzerbedevaartkomitee doet al jaren 

ven/voede pogingen om zijn wat muffe „look" 
op te frissen. Het lanceren van een heuse 
hedendaagse ,,huisstijl", zoals dat in het 
vakjargon heet, is daarvan een onderdeel. 
Toch ontlokte de affiche voor de 66ste IJzer
bedevaart naast positieve reakties ook wrevel 
en gegrinnik. 

Wrevel omdat het tema van de bedevaart 
en de IJzertoren er niet op staan.,,/n het 
verleden is het meermaals voorgevallen dat 
we een affiche uitbrachten zonder één of 
ander herkenbaar IJzersimbool. I^en moet 
hier weer niet één of ander maneuver achter 
zoeken (door een gunstige wind kwam ons 
een brief van het VNJ onder ogen, gericht aan 
Lionel Vandenberghe, waarin het Vlaams Na
tionaal Jeugdverbond zich o.a. hierover be
hoorlijk druk maakte) Het tema staat er niet 
op omdat we dit jaar, op aandringen van onze 
talrijke propagandisten, ekstra vroeg klaar 
wilden zijn met de affiche. Het tema van de 
IJzerbedvaart wordt pas veel later goedge
keurd in de algemene vergadering. Het on
mogelijke kunnen we toch ook niet doen!" 

Gegrinnik omdat sommige lolbroeken het 
IJzerbevaartkomitee verdenken fan te zijn 
van RSC Anderlecht, of erger nog kripto-

FDF'ers te zijn (de affiche voor deze IJzerbe
devaart is uitgevoerd in fris purper!). Lionel 
Vandenberghe ontkent dit alles, ook de be
wering als zouden de drukkosten betaald zijn 
door het bisdom: „Ik ben naar de kerkdagen 
geweest, en heb daar met de bisschop ge
praat. Zodoende kreeg ik ruimschoots de tijd 
het bisschoppelijk paars te bestuderen. Nu, 
ons paars is helemaal anders!" 

VAN OUD 
NAAR NIEUW 

Dirk Demeurie die half augustus of begin 
september Koen Baert zal opvolgen als se-

kretaris van het IJzerbedevaartkomitee zat er 
ondanks de subtropische temperatuur bij in 
„kol en kravat". De jonge eks-ondenwijzer uit 
Deerlijk volgde de perskonferentie met meer 
dan gewone aandacht. Hij werd door sommi
ge persjongens welwillend van kop tot teen 
bekeken toen de voorzitter hem voorstelde. 
De WIJ-redaktie wenst de okselfrisse sekreta-
ris alvast het allerbeste in z'n nieuwe funktie. 
De door de wol geverfde Koen Baert zat er 
zoals steeds onbewogen bij, lurkend aan een 
goedkoop sigaartje. Wat ons betreft mag het 
komitee hem bij zijn afscheid een kistje 
ekskiese havanna's kado doen, en dit omwil
le van tien jaar trouwe dienst. Het ga je goed 
Koen! 

(ts/pdj) 

BEELDSPfiMk' 
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OPTIMISTISCH KIJKEN 
NAAR EUROPA 

H
ET is niet vanzelfsprel<end voor 
de VU om zich te ontpoppen 
als een groot Euro-optimist. Be
paalde middens in Vlaanderen 
en in de Vlaamse beweging 
stellen zich steeds kritischer op 
tegen de Euro-moloch. De ver
smachtende dreiging die uit
gaat van de Europese hoofd
stad Brussel, op het vlak van 
het leefmilieu, de ruimtelijke or

dening, het behoud van de Vlaamse identi
teit, en de immobiliënmarkt wordt vaak in de 
verf gezet. 

De VU wil niet blind zijn voor die bedrei
ging, maar benadert Europa niettemin van
uit een optimistische vizie. „Wij zijn ervan 
overtuigd dat een l<lein land, en dat zijn wij, 
het voorzittersctiap van de EG kan benutten 
om positieve impulsen te geven, om een 
trend te zetten die de mensen wél doet 
gelvoen in internationale samenwerking. Die 
kans laten voorbijgaan, zoals de Denen dat 
tiebben gedaan, mag een land dat tot de 
stichters en de promotoren van de Europe
se Gemeenschap behoort, zich niet permit
teren. Euro-optimisme realizeren, en daar 
de nodige objektieve grondslag voor bie
den, zou de bezieling van het Belgisch voor
zitterschap moeten zijn", menen Anciaux en 
Vandemeulebroucke. 

KOMITEE 
DER REGIO'S 

Ze plaatsten zeven kernideeën op de 
agenda: het respekt voor de demokratie via 
het Komitee van de Regio's en de waarde
ring van het Europees Parlement; het op 
gang brengen van een Europees veranke
ringsdebat; werk maken van werk; realis
tisch respekt voor de Maastricht-normen; 
taal- en kultuurpolitieke verankering; één 
zetel voor het Europarlement; en tenslotte 
een eensluidend buitenlands beleid. 

Het Verdrag van Maastricht voorzag de 
oprichting van een Komitee van de Regio's. 
De uittekening daarvan laat echter nogal 
wat te wensen over. De Volksunie wenst dit 
komitee een maksimale slagkracht geven. 
Het Belgisch voorzitterschap vormt daartoe 
een uitgelezen gelegenheid: „België moet 
het Komitee van de regio's onmiddellijk na 

de ratlflkatie van Maastricht in werking stel
len. Want als het er niet onder het Belgisch 
voorzitterschap komt komt het er wellicht 
nooit, of in een venvaterde vorm", verklaar
de Anciaux. 

Het Belgische voorzitterschap kan ook 
een trend neerzetten van positieve samen
werking en echte dialoog met het Europees 
Parlement. Immers, het rezultaat van parle-
mentsinitiatieven wordt al te dikwijls door de 
Raad vertikaal geklasseerd, de Raad schit
tert niet zelden door zijn afwezigheid in het 
halfrond van Straatsburg, en de tussenkom
sten van de Raad in het parlement zijn vaak 
van een bedenkelijk allooi. De VU wil daar
om dat België de beslissingen van de Raad 
voor de Europarlementsleden toegankelijk 
maakt door een inzagerecht van alle doku-
menten. 

in iuli zit België de Raad van 
Europese ministers voor. VU-
voorzltter Bert Anciaux en VU-
Europarlementslid Jaak Vande
meulebroucke stelden een aktie-
pian op voor dit Belgisch voorzit-
terscitap van de EG. Het kreeg de 
titel mee „Het Euro-optimisme 
realiseren" en werd verleden 
week voorgesteld aan de pers. 

Vandemeulebroucke en Anciaux willen 
het verankeringsdebat op het Europees nivo 
voeren: de interne markt is geen alibi voor 
de verhuis van bedrijven naar sociale dum
ping landen. Het sociaal-ekonomisch beleid 
van de EG dient hierover te waken. Ook het 
verminderen van de belasting op arbeid en 
van de arbeidsduur vormen voor de VU 
prioriteiten voor het Belgisch voorzitter
schap. Het sociale charter venwezenlijken is 
het strikte minimum. De Volksunie pleit ze
ker niet voor een herziening van de Maas-
trichtnormen: België heeft geen andere keu
ze dan een verdere sanering van de begro
ting. „Voor de VU zou het misplaatst zijn 
mocht België het initiatief nemen om de 
konvergentie-krlteria te herzien", aldus Van
demeulebroucke en Anciaux. „Toch zou het 
kunnen dat ze voor sommige landen te 
streng zijn: het blijkt nu al dat Ierland en 
Portugal sociale programma's afbouwen, 
precies om aan de khteria te kunnen vol
doen. " 

KULTURELE 
VERSCHEIDENHEID 

De VU heeft zich in het Europees parle
ment steeds ingezet voor het behoud van 
de kulturele verscheidenheid bij de Europe
se volkeren. Deze bekommernis wil de partij 
ook doorgetrokken zien bij het Belgisch 
voorzitterschap. De VU vraagt een kultuur-
politiek die internationale ko-produkties aan
moedigt. De rijkdom van de kulturele ver
scheidenheid mag niet geofferd worden op 
het altaar van het geld. De VU wil niet dat er 
geraakt wordt aan het statuut van de 9 
officiële talen in de gemeenschap. De niet-
officiële talen moeten volgens de demokrati-
sche Vlaamsnationalisten de kans krijgen 
om tot ontwikkeling te komen. 

Wat de zetelkwestie betreft vraagt de VU 
de stopzetting van de waanzinnige geldver
spilling van de twee parlementen. Er moet 
één zetel komen voor het Europarlement, 
Raad en Kommissie. Indien die zetel defini
tief in Brussel gevestigd wordt, wil de VU 
dat de gemeenschap ernstige inspanningen 
levert om de sociale gevolgen van de EG-
aanwezigheid recht te trekken. 

Tenslotte kwam de Europese Politieke 
Unie aan bod, met meer bepaald de hou
ding van de EG tegenover de burgeroorlog 
in ex-Joegoslavië. „Onder impuls van het 
Belgisch voorzitterschap zouden de lidsta
ten van de EG in de VN eenzelfde stand
punt moeten innemen", aldus de VU-zegs-
lieden. 

(pdj) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD m 

DE KELTEN 
In de internationale politiek spelen de Kel

ten geen grote rol. Zij zijn verschijnselen in 
Europa's achterhoek. Maar dan wel roerige 
verschijnselen. 

WELSEN 
Het lijkt er wel op dat de Welsen hun 

reputatie van politiek onderontwikkelden aan 
't verliezen zijn. Spraken in 1979 slechts 20% 
van hen zich uit voor „devolution" (een vorm 
van politieke autonomie), in 1992 zouden, 
volgens een opiniepeiling, wel 60% van de 
ondervraagden een verkozen parlement wil
len. Deze meerderheid zou ook in het veren
gelste gedeelte van Wales voorkomen. Al die 
voorstanders mogen daarom nog geen natio
nalisten genoemd worden. Er zijn ook heel 
wat opportunisten bij. Dit betekent niet nood
zakelijk „windhanen". 

Vele socialistisch gezinden hebben einde
lijk begrepen dat zij in een Welse parlemen
taire vergadering meer invloed zouden heb
ben dan ooit in een Brits. Vandaar is de stap 
niet groot naar het inzicht dat een Welse 
politieke vergadering hoe dan ook meer reke
ning zal houden met Welse toestanden, be
langen en verlangens, dan een Britse. 

De nationalistische partij Plaid Cymru vaart 
er wel bij. In 1991 haalde zij drie zetels in het 
Britse Lagerhuis. In april 1992 worden er dat 
vier. Begin maart komt een Plaid Cymru-
delegatie naar Brussel om er een Wales 
European Center te openen, dat buitenland
se beleggers moet aantrekken. 

In tegenstelling tot sommige andere natio
nalistische groepen in Europa, staat Plaid 
Cymru positief tegenover een eengemaakt 
Europa, maar dan wel een dat stoelt op 
volkeren en historisch gegroeide gewesten. 
Hun sterkste motief: wij hebben meer te 
venwachten van Brussel dan van Londen. 

Met geen enkele Keltische taal gaat het zo 
goed als met die van Wales. Toch is het 
aantal welstaligen gedaald tot een half mil
joen. Misschien is daar verleden jaar een 
lichte verbetering in gekomen. Over heel het 
land van Wales is immers een taai-herople
ving merkbaar. Tienduizenden volwassenen 
volgen vrijwillig taallessen, Wels is hoofdvak 
in lagere scholen binnen het Welse taalge
bied en bijvak in het verengelste gedeelte. 
Overigens beschikt Wales over een los van 
Engeland staande ondenwijsadministratie 
(Curriculum Councel for Wales) die dan ook 
heel anders Ie werk gaat. 

De Welse televisie wordt door sommige 
Engelsen ongraag geduld. Zo brengt het 
„progressieve" dagblad The Guardian op 11 
juni '92 een bijdrage, waarin vooral grimmig 

wordt gedaan over de kost ervan (54 miljoen 
pond uit de zakken van de belastingbetalers). 
Tevens hoort men spot over de geringe 
publiciteitsonWangst (3 miljoen pond) en 
over de inhoud. Daar heet het dat er weinig 
kijkers voor zijn en dat de programma's 
„verbijsterend" zijn. Er staat niet bij of de 
schrijver ook Wels kan verstaan. 

Brits geweld in Ierland duurt voort. 

SCHOÜEN 
Het onafhankelijkheidsstreven van de 

Schotten wordt door Europa, zelfs door de 
Engelsen, onderschat. Wanneer Groot-Brit-
tannië's eerste-minister Major in februari met 
veel nadruk de Schotten waarschuwt, toch 
niet weg te lopen uit het Verenigd Koninkrijk 
en daarbij apokalyptische vizioenen oproept, 
betekent dit toch dat er iets aan de hand is. 
Major kant zich niet alleen tegen de onafhan-
kelijkheidsbestreving van de Scottisch Natio
nal Party maar ook tegen vormen van autono
mie (,,devolution") voorgestaan door Labour 
en de Liberal Democrats. 

Inderdaad, volgens opiniepeilingen wen
sen 30% van de Schotten volledige onafhan
kelijkheid en 80 a 90% een of andere, zachte
re, vorm van zelfbestuur. 

Bovendien lijkt blijkens een in december 
1991 verrichte enquête een meerderheid van 
Engelsen en Welsen geen problemen te 
hebben met deze onafhankelijkheidsdrang. 

Op 1 juni '92, tijdens zijn achtste bezoek 
aan Schotland, maakt de eerste-minister dui
delijk dat hij geen belastingheffende vergade
ring voor Schotland kan aanvaarden. Hij 
spiegelt versoepelingen van het unitaire be
leid voor maar is vaag genoeg om buiten 
schot te blijven. 

De Oranje-orde is gekend om haar sterk 
unionistische houding tegenover Groot-Brit-
tanniè. Zij is vooral in Noord-lerland bedrijvig. 
Maar ook in Schotland treedt zij op. In juni zet 
zij de Schotten aan, in geen geval voor de 
SNP te stemmen. 

Met de taal van de Schotten is het eerder 
treurig gesteld. De meesten spreken Engels, 
weliswaar met een Schotse tongval. Daar
naast wordt het zgn. Scots, een afzonderlijke 
Germaanse, met het Engels verwante taal, 
gesproken in Laag-Schotland. Tenslotte is er 
het oude Keltische Gaelic, nog door een 
70.000 bewoners van de hooglanden en de 
eilanden gesproken. Het dient gezegd dat de 
Engelsen de begroting van de Gaelic televisie 
(die dus voor een beperkt publiek in stand 
gehouden wordt) drastisch verhoogd heb
ben, zodat vanaf 1 januari 1993 i.p.v. 2,6 uren 
per dag kan uitgezonden worden. 

Het aantal kijkers wordt geschat op 
200.000. Soms is gans het volk ruimer dan 
hen die zijn taal spreken. 

IEREN 
De eentonigheid van het Ierse verhaal gaat 

naar de kern zelf van het wezen der leren: het 
verleden wil er maar niet sterven. Ook in 1992 
niet. Ook in dat jaar gaat het wederzijdse 
moorden tussen Britsgezinde „protestanten" 
en lersgezinde „katolieken" onverdroten ver
der. In 1992 sneuvelden 6 Engelse (beroeps-
)soldaten in Ierland. In de herfst begint de IRA 
echter een terreurkampanje in Engeland, 
vooral in Londen. Het beseft dat klappen in 
Londen veel meer stof doen opwaaien dan in 
Belfast. Nog nooit voordien is de schade aan 
roerend en onroerend goed zo hoog opgelo
pen als in 1992. Nieuw(s) is dit eigenlijk 
nauwelijks. 

Evenmin als de politieke pogingen om tot 
een oplossing van het konflikt te komen. 
Zolang de belangrijkste Ierse partij (niet in 
aantal maar in vechtlust) uit de vergaderzalen 
gehouden wordt {Sinn Féin), is alle moeite 
verloren.In 1991 is het zo geweest; in 1992 is 
het niet anders. 

Major, ovenvinnaar met klank van de parle
mentsverkiezingen, gaat de klus nu eens 
klaren. Op zijn beurt roept hij, via Noord-
lerland-minister Brooke, leren en Britten uit 
Ulster rond de tafel en, wanneer dit niet werkt 
(wat kon voorzien worden) roept hij ze allen 
naar Londen (zoals vroeger de koning deed 
met zijn vazallen). In november '92 loopt de 
konferentie op een sisser uit. De protestantse 
Unionisten weigeren, aan tafel te zitten met 
vertegenwoordigers van de Ierse regering. 

Het kan misschien een flauwe troost zijn 
dat de Hoge Raad te Dublin het verbod om 
Sinn Féin te laten optreden in radio en 
televisie, als onwettig afdoet. 

Daar staat dan tegenover dat Britse politie 
einde september een Engelse joernalist aan
houdt, omdat die bezig is met het voorberei
den van een TV-dokumentaire over Channel 
4. Daaruit zou moeten blijken dat politie-
eenheden in Noord-lerland verwikkeld zitten 
in britsgezinde doodseskaders. 
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VOLKEN EN STATEN 

Ochtendlijke politierazzia's tegen joernalis-
ten in het oerdemokratische Groot-Brittan-
n ie ' 

„Op het moment dat tiet woord Ierland valt 
schijnen de Engelsen een vaarwel toe te 
roepen aan gewone menselijke gevoelens, 
de gewone vooaichtigheid en het gewone 
gezonde verstand en te handelen met de 
barbaarsheid van tirannen en de verdwazing 
van idioten " (kan Sydney Smith) 

BRETOENEN 
De Bretoense beweging lijkt zich nog 

steeds in een stadium te bevinden, vergelijk
baar met dat van de Vlaamse beweging voor 
de eerste wereldoorlog hoofdzakelijk kultur-
le aktie 

ZIJ heeft gelijk alles begint of eindigt bij de 
basis Vandaar het grote belang dat zij hecht 
aan de scholen Bijna het hele onderwijs in 
Bretagne is er zo Frans als in Parijs Uitzonde-
nngen hebben het moeilijk 

Op 10 februari '92 komt een vijftigtal Bre
toense leerkrachten uit tweetalige en uit Di-
wan-scholen naar Straatsburg Daar protes
teren ZIJ voor de poorten van het Europa-
parlement tegen de anti-Bretoense politiek 
van de Franse Staat Terwijl ze er toch zijn, 
laten ze voor de deuren van het rektoraat van 
de Akademie (de hoogste onderwijsinstantie) 
te Straatsburg hun solidariteit blijken met de 
Elzassische vereniging Zweisprachtigkeit 

In maart '92 voert het Franse departement 
van Ondenwijs een nieuwe aanval uit op het 
Bretoens 

Vanaf september zal het zijn statuut als 
verplichte tweede taal in het sekundair onder
wijs verliezen Bovendien zal het aantal keu
zevakken voor het bacchalaureaat (net voor 
de universiteit) verminderd worden tot twee 
De keuze zal dan moeten gaan tussen zulke 
uiteenlopende vakken als ekonomie, sociale 
wetenschap, geschiedenis, Latijn, Spaans, 
enz en Bretoens 

Toch geven de Bretoenen deze strijd met 
op In Bretagne zelf zijn links en rechts enkele 
lichte verbeteringen aan te stippen Het zal 
wel met toevallig zijn dat chaotische, mozaie-
kachtige toestanden inzake moedertaalon
derwijs overal daar aan te treffen zijn waar de 
ingezetenen een andere taal spreken dan de 
voertaal van hun Staat, bijvoorbeeld de Elzas, 
Baskenland Duits België en Bretagne 

Als die kleine verbeteringen, met meer dan 
luchtbellen voor een drenkeling, dreigen met 
een klap te verdwijnen door de algemene 
politiek terzake van de Franse Staat Deze is 
er in geslaagd, de grondwetsherziening met 
het oog op het verdrag van Maastricht (toch 
een opening op Europa') te misbruiken om 
een belangirjke nieuwe bepaling in te voe
ren „de taal van de republiek IS Frans Men 
kan dit begrijpen als een venweer tegen het 
opdnngende Engels Maar de Bretoenen vre

zen dat het een juridische basis wordt om alle 
tot dan toe gedane toegevingen aan tweeta
lig en eentalig ondenwijs (in Bretoense en 
Baskische prive lagere scholen) in te trekken 
De grondwet vermeldt immers met het be
staan van enige andere taal dan het Frans in 
de Rebpuliek die zich zo graag de bakermat 
van de rechten van de mens noemt 

Het Bretoense komitee Evid Lezenn ar 
Yezou (voor een taalwet) slaagt er einde juli 
'92 in, 615 gemeentebesturen te doen teke
nen onder een petitie die om een officieel 
statuut verzoekt voor de Bretoense taal en 
kuituur, alsook voor de andere in Frankrijk 
inheemse talen Van die 615 komen er 518 uit 
het nog grotendeels Bretoens sprekende 
Basse-Bretagne In het Gallo sprekende Hau-
te-Bretagne spreken zich 96 uit voor het 
Gallo 

Op dit ogenblik bevindt zich een aantal 
wetsvoorstellen in die zin in Kamer en Senaat 
Het Bretoense initiatief beoogt een samenor-
dening van deze verspreide pogingen 

Scholen zijn uiterst belangrijk voor het 
behoud van een volksgemeenschap Op 
onze dagen kan men hetzelfde zeggen van 
televisie In Bretagne staat men nog ver af van 
een Bretoense televisie Enkele verbeterin
gen kunnen op dit vlak toch aangestipt 

Sedert juli '92 worden er enkele minuten 
aan informatie over Bretagne (in het Frans) 
gewijd, af en toe zijn zelfs reportages over 
aktuele onderwerpen uit de streek te zien, 
alsook weervoorspellingen en publiciteit in 
het Frans en het Bretoens Een kinderhand is 
gauw gevuld 

Gaat het met al te slecht met de kuituur, 
met de politiek zoveel te slechter Met Wales 
(waaruit de Bretoenen overgewaaid zijn) 

heeft Bretagne een vrij bloeiend kultuurleven 
en een onderontwikkeld politiek bewustzijn 
gemeen 

De regionale verkiezingen geven weinig 
verheugende resultaten te zien De beste 
uitslag IS 4,5% van de stemmen in de Cótes 
d'Armor (vroeger departement Cótes-du-
Nord, nog vroeger Bro Degei) Elders is het 
eerder minder dan 3% 

De grote partijen hebben van deze regio
nale verkiezingen algemene herhalingen ge
maakt voor nationale parlementsverkiezin
gen Regionale ondenwerpen kwamen er met 
aan te pas FR3-Rennes weigert zelfs, politie
ke debatten over zulke ondenwerpen uit te 
zenden 

Merkwaardige biezonderheid de meeste 
partijen deden plots hun best om erg Bre
toens voor te komen Misleiding, zeker, doch 
wel een (goed) teken aan de wand 

In juni 92 laat de Franse Staat zich nog 
eens van zijn antipatiekste kant zien In het 
raam van de Spaans-Franse afspraken ter 
bestrijding van het terrorisme (lees het Bas
kische streven naar onafhankelijkheid) houdt 
de Franse politie in mei over heel Bretagne 
een razzia Doelwit vormen met alleen de hier 
en daar ondergedoken of zelfs daarheen 
politioneel verbannen Basken, maar ook (of 
vooral') de met hen in betrekking staande 
Bretoenen twee vliegen in éen slag voor de 
Franse umtaristen Het ware doel is immers 
duidelijk hen die willen opkomen voor eigen 
aard bang maken en hen tevens, in de ogen 
van afwachtende of bange volksgenoten, 
afdoen als bondgenoten van gevaarlijke ex
tremisten 

Een ook in België beproefde metode 

K.J. 

5CC TMJS HHintez v«rar 

UM SB$OVff.' I 
Hoe in Bretagne gereageerd werd op de klopjacht op Basken ziet en 
leest men op deze postkaart: „Bretoenen, toont uw gastvrijheid. Geeft 
een Bask onderdak!" (foto J. Wieers) 
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BURUNDI VOND 
DE ADEM TERUG 

D
E voorbereiding van de verkie
zingen was goed verlopen, zo
wel de oppositie als de Een
heidspartij waren overtuigd van 
hun ovenwinning. Medestaan
ders van de partij aan de macht 
hadden misschien toch een ze
kere angst voor wraakneming. 
De herinnering in menig Hutu
gezin aan verdwijning en slacht
partijen van naasten die intellek-

tueel dreigden te skoren maakte plaats voor 
een ware sfeer van angst. Prijzen van suiker 
en rijst stegen ongehoord. Benzinetanks 
bleven gevuld, in elk huis werd een water
voorraad aangelegd, voedsel voor een week 
en drank voor velen... 

Onder de ontwikkelingswerkers werden 
diskreet allerhande veiligheidsplannen ver
spreid. De hele projektenwereld werkte op 
overlevingsrantsoen. Geen grote aktviteiten, 
geen grote uitgaven konden worden voor
zien voor de uitslag zou bekend zijn. Werk
schema's waren slechts haalbaar tot dié 
dag. Burelen werden keurig opgeruimd op 
de vooravond. Alles was mogelijk... 

IEDER MET 
Z'N ANGST 

De dag van de verkiezingen zelf stopte 
Burundi helemaal met ademen. Scholen ge
sloten, winkels dicht, zelfs geen hap te eten 
voor wie geen zin had in Novotelvoedsel en 
die voorraad eten niet had aangelegd. Om 6 
uur 's morgens stond de kiezersmassa van 
2,8 miljoen mensen klaar; keurig in de rij 
voor de strooien of bananenbladeren iso-
loirs. 

Het had iets ceremonieels, de automati
sche discipline, de vastberadenheid van de 
mensen. Op sommige heuvels werd de 
feestelijke traditie in ere gehouden en ston
den mannen bij elkaar in de rij tegenover de 
vrouwen. Met papieren en stembiljetten 
werd met gezwaaid. Alles verdween onmid
dellijk weer bij de borst of in de broekzak, 
naargelang. Die dag was voor de kinderen 
vast ook een feest, alle volwassen waren die 
dag op pad. 

Het was nochtans niet eenvoudig ge
weest om zich in te schrijven. De meeste 
mensen hadden nog nooit een identiteits
kaart gehad en moesten die gaan aanvra-
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gen. Denk daarbij alleen al aan de kilome
ters lopen en de centen die daarvoor nodig 
zijn. En dan het met ondenkbeeldige om-de-
tuin-geleid worden door mensen van de ad
ministratie die het niet eens zijn met de 
mobilisering van de plattelandsmassa door 
de oppositie. 

De sereniteit veranderde van kleur en 
werd meer en meer geladen naargelang de 
tellingen vorderden. Rond elf uur op de dag 
na de verkiezingen was de spanning zo erg 
dat wie toch naar het werk gekomen was 
haastig het bureel opnieuw leeg achterliet, 
nog gauw een paar kilo's proviand mee 
nam om thuis het einde van de oorlog af te 
wachten. Het uitstekend werkende geruch
tenapparaat had de ovenwinning van oppo
sitievedette Ndadaye al bekendgemaakt; de 
bevestiging van de geruchten door de rege
ring kwam maar niet; iedereen wist dat af
tredend president Buyoya sinds de vroege 
ochtend met de legeraanvoerders in verga
dering was. 

Tinneke Van der Eecken werkt als 
ontwikkelingshelpster In Burun
di. Op 1 juni j. l. gingen er na 30 
jaar bewind van de Eenheidspar
tij presidentsverkiezingen door. 
„Het was de dag waarop de har
ten van de Burundezen even zou
den stoppen met kloppen". 
Hoe deze Vlaamse vrouw dit 
ademloze gebeuren meemaakte 
schrijft zij ons vanuit Bujumbura. 

Elk had reden om angst te hebben: over
winnaars vreesden het leger, verliezers 
vreesden de ovenwinnaars. Elke vorm van 
macht was nu bedreigd. Beterbegoeden za
gen moedeloos toe op de vechtpartijen on
der hun personeel dat het maar niet eens 
werd over de toekomstige verdeling van de 
goederen en het huis van hun patron. 

„GROTE MENEER" 
Niet-Burundezen, niet in het minst de vele 

Rwandese ,.vluchtelingen" herinnerden zich 
dreigementen van de ovenwinnaar en beeld
den zich al bloederige taferelen in het thuis
land in. La „trouille" kent geen echte gelijke 
in het Nederlands. 

26 

Uittredend president Buyoya raakte 
niet door de stembusslag, hij gaat wel 
de geschiedenis in als een „hele gro
te meneer". (foto Beiga) 

Om zeven uur 's avonds zouden de 
machthebbers uiteindelijk de gemoederen 
tot bedaren brengen. De bevelhebber van 
het leger richtte zich tot zijn troepen opdat 
zij het woord van de meerderheid zouden 
respekteren en zouden blijven toezien op 's 
lands vrede. De nieuwgekozene zag met 
entoesiasme zijn ovenwinning aanvaard en 
bedankte allen die daartoe hadden bijgedra
gen. Een matte Buyoya kan de geschiede
nis ingaan als de meest „umushingantahe", 
een hele grote meneer. Met veel klasse 
wenste hij zijn tegenstander geluk en vroeg 
iedereen om begrip voor de wil van de 
meerderheid en respekt voor iedereen. 

Een zucht van opluchting was hoorbaar in 
elk huis. 

Stilletjes bekomt iedereen in Burundi van 
z'n angst. Sommigen gaan naar het werk. 
Huispersoneel met al te hoge venwachtin-
gen werd de heuvels ingestuurd. Emoties 
worden voorzichtig geuit. De bistrootjes 
langs de weg vullen weer hun koelkasten. 
Alle problemen zijn de wereld nog niet uit 
maar Burundi heeft tenminste toch de adem 
teruggevonden. 

Tineke Van der Eecken 



EEN WINKEL VOL MIUEUPROJEKTEN 
Vrijdag 4 juni jl. vond te Malle een eerste 

milieuprojektenwinkel plaats. De persmap 
sprak al voor dat de dag goed en wei 
begonnen was van een sukses. Terecht trou
wens. Aan deze studiedag namen 300 milieu
werkers uit de openbare en de privé-sektor 
deel. Doorlopend stelden 40 gemeenten lo
kale milieuprojekten voor. Zowel de werkses
sies van de voormiddag als de eigenlijke 
projektenwinkel stonden in het teken van vier 
thema's. Afval, natuur en groen, milieuhygië
ne en beleid en sensibilisatie. De inrichter van 
deze dag was het provinciebestuur van Ant
werpen. De organisatie was de verantwoor
delijkheid van het Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne. 

De dag stond in het teken van de zoge
naamde eerstelijnsmilieuzorg. Sinds de 
Vlaams Gemeenschap aan de gemeenten de 
mogelijkheid biedt een milieukonvenant te 
sluiten, kwam de lokale milieuzorg in een 
stroomversnelling. De konvenant is een be-
leidstechniek waarbij de overheid met de 
Vlaamse steden en gemeenten een niet ver
plichte overeenkomst aangaan die aan beide 
partijen engagementen oplegt. De milieukon
venant spitst zich toe op het lokaal milieu- en 
natuurbeleid. Door ondertekening verplicht 
de gemeente zich om binnen strikt afgeba
kende tijdslimieten enkele essentiële milieu
initiatieven te nemen. Dit zijn o.m. het voeren 
van een doorgedreven situatie-onderzoek, 
het opstellen van een gemeentelijke milieu-
en natuur-inventaris, het goedkeuren van een 
beleidsplan, het aanwerven van voldoende 
en deskundig personeel, het opstarten van 
een gemeentelijke Milieu en Natuurraad, het 
naleven van afspraken i.v.m. de huisvuilopha-
ling (selektief inzamelen - kontainerparken),... 
In ruil hien/oor krijgen de gemeenten vol
doende toelagen van de Vlaamse overheid. 

M.a.w. de Vlaamse overheid betoelaagt 
enkel onder bepaalde voorwaarden. De loka
le besturen krijgen wel de middelen maar 
moeten hiervoor aan bepaalde eisen vol
doen. De milieukonvenant kent alvast veel 
sukses. Momenteel ondertekenden slechts 
achttien van de in aanmerking komende 
gemeenten, dit kontrakt met. Mede onder 
impuls van deze konvenant onstond er in veel 
gemeente een dinamiek waardoor het lokaal 
milieubeleid op gang kwam. Het opstellen 
van een milieuplan, het aanstellen van een 
milieudienst en het regelmatig samenkomen 
van de milieuraad zorgen uiteraard voor meer 
initiatief binnen de gemeente. 

Een en ander zal wel te maken hebben met 
het feit dat minister De Batselier gevraagd 
werd om deze dag plechtig te openen. In zijn 
toespraak wees de minister op het grote 
belang van de gemeenten bij het milieu- en 
natuurbeleid. De stedelijke en gemeentelijke 
overheden worden als eersten gekonfron-

teerd met de plaatselijke milieuproblemen. 
Een daadwerkelijk Vlaams milieu- en natuur
beleid IS dan ook onmogelijk zonder ,,de 
volle deskundige en planmatige medewer
king van de lokale besturen". De Vlaamse 
minister beriep zich zelf op het devies van de 
internationale konferentie van Rio: ,,Think 
globally, act locally". Tijdens de voormiddag 
diskussieerde men verder over de vier tema's 
van de dag: afval, natuur en groen, milieuhy
giëne, beleid en sensibilisatie. 

AFVAL 
De eigenlijke projektenwinkel sprak het 

meest tot de verbeelding. Veel gemeenten 
zijn aktief bezig met milieuzorg. Veel goede 
projekten onstaan maar genieten vaak 
slechts lokale bekendheid. In veel gemeen
ten neemt men initiatieven die de gemeente
grens met overstijgen. Om tegemoet te ko
men aan de vraag naar meer appreciatie en 
navolging nam men dit initiatief. Veertig ge
meenten stelden ongeveer zeventig plaatse
lijke eerstelijnsprojekten voor. De meeste van 
deze projekten waren kleinschalig, niet duur 
en toepasbaar in andere gemeenten. 

De projektenwinkel was een ideaal forum 
voor gemeentemadatarissen om inspiratie op 
te doen voor hun eigen gemeentelijk milieu
beleid. Wij overlopen enkele ondenwerpen: 

De gemeente Essen zit al jaren met proble
men van een te grote afvalberg. Onder het 
motto „de vervuiler betaalt" startte het ge

meentebestuur in mei '92 met een zelfkleve-
raktie. De inwoners betalen per jaar 1.500 fr. 
huisvuilbelasting en krijgen hiervoor 52 zelf
klevers. De vuilniszakken met deze stickers 
worden wekelijks gratis opgehaald. Wie meer 
huisvuil kwijt wil moet een andere zelfklever 
kopen die 20 fr. kost. Zonder dergelijke 
klevers worden de huisvuilzakken niet mee
genomen. M.a.w. de inwoners die veel huis
vuil produceren moeten ook merkelijk meer 
betalen. De hoeveelheid huisvuil daalde in 
'92 met ongeveer 19%. Dit op het eerste zicht 
klinkend sukses moet gerelativeerd worden 
omdat de totale hoeveelheid afval niet ver
minderde. Als men het afval in de bollenpar
ken, de glaskontainers en de hoeveelheid 
groot vuil meetelt, daalde de afvalberg met. 
Verdienste is alvast dat de inwoners selektie-
ver omgaan met hun afval. 

De gescheiden glasvenwerking zorgt in 
veel gemeenten voor problemen. De glas
kontainers staan vaak geïsoleerd opgesteld. 
Hierdoor komen veel gezinnen niet tot een 
aparte behandeling van hun glasafval. Men 
geeft het glas vaak gewoon mee met de 
huisvuildienst. Ten tweede worden de glas
kontainers niet alleen gebruikt voor glasafval. 
De flesdoppen en kroonkurken belanden 
vaak mee in de kontainer. Het glas wordt 
hierdoor onzuiver en de gemeente moet zelfs 
betalen voor de glasven/verking. Tenslotte 
gebruiken nogalwat gezinnen hun ritje naar 
de glaskontainer als middel om ook ander 
afval kwijt te raken. In de buurt van kontainers 
vindt men vaak sluikstorten. 

De gemeente Merksplas nam daarom het 
initiatief om het glas gescheiden op te halen. 
Het bestuur stelde gratis open tiakken ter 
beschikking die ideaal bleken om glasafval in 
op te sparen. De gemeentelijk huisvuildienst 
komt één keer per maand rond voor de 
glasophaling. De ophalers kunnen gemakke
lijk kontroleren of er geen kroonkurken of 
andere deksels bijzitten. Op die manier blijft 
het glas zuiver en betaalt het recyclagebedrijf 
600 fr/ton glas. Als men de kosten van de 
glasvenwerking via kontainers optelt met de 
kosten die het sluikstorten in de buurt van 
kontainers met zich meebrengt, dan blijkt de 
gescheiden glasophaling efficiënter. De wel
iswaar kleine gemeente Merksplas heeft al
vast een gescheiden glasvenwerking. 

Onder dezelfde noemer waren er nog inte
ressante voorstellen zoals: een proefprojekt 
van 10 hondentoiletten in de stad Antwerpen, 
een soft-ware programma van de stad Turn
hout dat permanent de kosten berekent van 
de huisvuilophaling en verwijdering, de stad 
Hoeselt die het groenten-, fruit-, tuinafval en 
niet-recycleerbaar papier afzonderlijk op
haalt, de gescheiden inzameling en verwer
king van gebruikte injektienaalden in de ge
meente Vosselaar,... 
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Veel gemeenten krijgen af te rekenen met 
ruimtelijke problemen De toenemende be
bouwing en de intensieve landbouwaktivitei-
ten veranderen het historisch landschap op 
drastische wijze Dit heeft met enkel gevolgen 
voor het panorama Vooral de landbouw 
heeft vaak een negatieve invloed op het 
groen en de natuur binnen de gemeente De 
zware bemesting, het diepploegen e d heb
ben een nefaste invloed op de fauna en het 
dierenbestand van hele streken Sinds de wet 
op de ruimtelijke ordening en stedebouw 
(1962) kunnen de gemeentebesturen be
perkte plannen van aanleg (BPA's) opmaken 
Hierdoor kunnen de nog resterende open 
ruimten en groene zones worden be
schermd, kan men verdere bebouwing en 
landschapsversnippering tegengaan en is 
het mogelijk om verdere natuurontwikkeling 
en een eventueel natuurherstel te steunen 
Niet veel gemeenten maken gebruik van dit 
jundisch kader 

De Oostvlaamse gemeente Merelbeke 
startte met de voorbereiding van vier „groe
ne" BPA's De BPA Scheldevallei is het verst 
gevorderd en verdient daarom bijzondere 
aandacht In vroegere tijden waren de Schel-
deoevers uniek hooiland De bebouwing en 
de landbouw waren miniem De landbouwers 
gebruikten het merendeel van de oevers, na 

KONTAINER-
HANDBOEK 

De Openbare Afvalstoffenmaatschap
pij voor tiet Vlaams gewest (OVAM) 
maakte van de gelegenheid gebruik om 
haar pas gepubliceerd handboek over 
het kontainerpark voor te stellen Tegen 
een januari 1995 moeten alle inwoners 
van het Vlaams gewest terecht kunnen 
op een kontainerpark Konkreet bete
kent dit dat alle gemeenten met meer 
dan 10 000 inwoners een kontainerpark 
moeten inrichten Het welslagen van 
deze verplichting is van groot belang 
Hergebruik en recyclage zijn belangrij
ke elementen die de grote berg huis
houdelijk afval kunnen temperen Het 
uitbouwen van een gescheiden inza-
melsisteem is dus onontbeerlijk 

Het handboek richt zich vooral tot 
milieuambtenaren, milieudiensten, kon-
tainerparktoezichters en alle geïnteres
seerden Het praktijkgencht boek 
schetst eerst het wettelijk kader, behan
delt ven/olgens per afvalstroom de tech-
niciteit van het inzamelen Het boek 
geeft tenslotte praktische richtlijnen 
rond lokalisatie, infrastruktuur, organi
satie en sensibilisenng 

Het handboek kost 500 fr en is te 
verkrijgen bij OVAM, Kan De Decker-
straat 22-26, 2800 Mechelen 
(015/20 83 20) 

het hooien, als weiland Voornamelijk in de 
jaren zestig ging men de Schelde kanaliseren 
en bedijken De Scheldeoevers verloren hun 
uniek karakter Vooral de landbouw maakte 
opgang Met de groene BPA wil het gemeen
tebestuur het oorspronkelijk landschap vrij
waren en zo mogelijk herstellen Als het van 
hen afhangt wordt de Scheldevallei opnieuw 
een groene strook met waardevolle natuur
elementen Het opstellen van BPA's is een 
met eenvoudige procedure die ondenworpen 
IS aan openbare onderzoeken Als alles goed 
gaat keurt de gemeenteraad op 24 juni '93 
het plan definitief goed Bij de uitwerking 
fungeerde een professioneel studiebureau 
als ontwerper 

Naast het projekt van de gemeente Merel
beke waren er tal van andere initiatieven die 
het behoud of het herstel van het natuurlijke 
landschap nastreefden De stad Aalst stelde 
een subsidiereglement voor waarmee het 
bestuur het aanplanten van lijnvormige groe-
nelementenen en hoogstamboogaarden en 
het onderhoud van knotbomen wil bevorde
ren De gemeente Halen stelde een plan op 
voor het behoud van de typische holle we
gen In Beerse wil de gemeente een oude 
stortplaats omvormen tot natuurgebied In 
Puurs werd een landbouwgebied heringe
richt tot een park- en natuurgebied Interes
sant IS tenslotte het projekt waarmee de 
gemeente Riemst haar dassenpopulatie op 
peil wil houden 

MILIEUHYGIËNE 
Vorig jaar werd in Limburg een soortbe-

schermingsplan voor de das opgesteld De 
gemeente Riemst speelde hierop in en sloot 
met de „nationale kampagne ter bescher
ming van de roofdieren" een beschermkon-
trakt af Voor de twee dassenburctiten die op 
gemeentelijke eigendom liggen, verbindt de 
gemeente zich tot het nemen van populatie 
beschermende maatregelen Zo zullen lage 
doornstruiken aangeplant worden bij de in
gang van de dassenburchten, ze zal sluik
storten m de buurt van de dassenwoningen 
ruimen, ze wil het verkeer snelheidsbeper-
kende maatregelen opleggen In dezelfde 
gemeente sloot de provincie een beheerso
vereenkomst met plaatselijke landbouwers 
In ruil voor een beheersvergoeding van 
15 000 fr zullen de landbouwers gelijkaardi
ge maatregelen treffen om het voortbestaan 
van de dassen te vrijwaren 

Naast een projekt dat in Beveren de omge
vingslucht kontroleert, de geordende klach
tenbehandeling en het politiereglement op 
illegaal verbranden van afval in Geel, het 
veilig en omgevingsvriendelijk fuiven-info-
boek en reglement hebben de projekten 
onder deze hoofdding vooral betrekking op 
waterzuivering 

In de gemeente Kapellen liggen sommige 
woonzones te afgelegen om een degelijk net 
van nolenng aan te leggen Het voorzien van 

kollektoren zou voor de gemeente te duur 
uitvallen Om te vermijden dat het huishoude
lijk afvalwater van deze woningen in open 
grachten of sterfputten terecht komt, verplicht 
de gemeente dat elke bouwaanvraag een 
mini-zuivenngsinstallatie voorziet Deze mini-
zuiveringsstations zijn gebouwd in beton of 
polyester en betekenen een meerkost van 
70 000 fr De bouwaanvrager stort deze som 
op een speciale borgrekening die pas wordt 
vrijgegeven nadat de gemeente de mini-
installatie heeft gekontroleerd De gemeente 
heeft door dit reglement geen meerkost en 
voorkomt dat het afvalwater ongezuiverd in 
het grondwater komt In de gemeente Oud-
Turnhout startte men in februari '93 met een 
gelijkaardig projekt waar het afvalwater door 
een kleinschalige plantenzuiveringsstation 
wordt gereinigd 

BELEID EN 
SENSIBILISATIE 

Meerdere gemeenten stelden ook hun ini
tiatieven voor een beter -beleid en een betere 
milieusensibilisering voor De stad Antwer
pen nam voor ongeveer 1 000 000 fr enkele 
navolgbare initiatieven om de stedelijke mi-
lieuwerking voor te stellen Boom stelde een 
informatiepaneel voor dat de gemeentelijke 
diensten samen met het Provinciaal Instituut 
voor Hygiene en OVAM hadden ontworpen 
Het panneel geeft de bezoekers van het 
kontainerpark meer informatie over de afval
verwerking, de afvalhoeveelheid, de evolu
ties. Het panneel werkt bemoedigend om 
blijvende, individuele inpanmngen te leveren 
tot gescheiden afvalverwerking Het gemeen
tepersoneel van Heist-op-den-Berg stelde de 
aktieveertiendaagse Samen de afvalberg de 
baas voor Op ludieke wijze, via aktiviteiten en 
wedstrijden, werd het belang van gescheiden 
afvalinzameling aangetoond Het gemeente
bestuur richtte zich op een brede doelgroep 
kinderen, scholen, verenigingen Aan het 
imatief werkten de gemeentelijke- en OGMW-
diensten, de milieuraad, de milieuverenigin
gen, interkommunales, bedrijven en indivi
duele vrijwilligers De gemeente krijgt sinds
dien spontane vragen om mee te werken aan 
sensibilisatiekampagnes rond selektieve in
zamelingen De gemeente ervaart ook een 
grotere bewustwording op het vlak van leef
milieu en natuur In Mol publiceerde men een 
afvalhandboek en plaatste men mim-kontai-
ners op de scholen Andere gemeenten stel
den er hun afvalkalender voor 

De milieuprojektenwinkel loste de ver
wachtingen zeker in In mm of meer handels-
foorstijl konden de bezoekers kennismaken 
met een aanbod van eerstelijnsmilieuprojek-
ten Een volledige lijst en meer informatie 
over de tentoongestelde projekten is te krij
gen op het WM-sekretariaat (vragen naar 
Sigurd), Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 

(svg) 
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UIT DE DAGBOEKEN VAN 
EEN VLAAMS-NATIONALIST 

Belijdenis-literatuur, biografieën en dag
boeken worden (nog steeds) graag gelezen. 
Zo is het onze overtuiging dat het aangel<on-
digde boel< Uit het oorlogsdagboek van Hen
drik Jozef Demoen tal van liefhebbers zal 
kunnen boeien. Daarin beschrijft de hlstori-
kus Pieter Jan Verstraete het leven en het 
werk van H.J. Demoen (1895-1969). Het boek 
opent met een biografisch portret, uitvoerig 
wordt ingegaan op zijn periode als oorlogs
burgemeester van Roeselare (1941-1944). 
P.J. Verstraete gaat ook nader in op de 
arrestatie en het epuratieproces van Rik De
moen. 

In de gevangenissen en interneringskam
pen van Kortrijk, Brugge en Sint-Gillis hield 
Demoen met uiterste nauwkeurigheid een 
dagboek bij. Uittreksels hieruit worden thans 
voor het eerst gepubliceerd en geven een 
indrukwekkend sfeerbeeld. 

Het grootste deel van het boek bestaat 
evenwel uit een historisch verantwoorde en 
ruim opgezette bloemlezing uit de oorlogs
dagboeken die Demoen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog bijhield. Opgegroeid in de 
Blauwvoeterie van het klein seminarie van 
Roeselare meldde Demoen zich in 1915 als 
oorlogsvrijwilliger. In de loopgraven van de 
IJzer werd de twintigjarige gekonfronteerd 
met het leed en het onrecht dat de Vlaamse 

Wat C.E.M. Struyker-Boudier het liefst 
doet, is praten met andere filosofen, en ons 
daarbij betrekken. Zo heeft de Nijmeegse 
hoogleraar al een opzienbarend oeuvre bij-
eengepend. Je maakt de kursus mee, haast 
lijfelijk. Op eigen houtje ondernam hij het 
wijsgerig overzicht van de Benelux-landen 
over de periode 1880-1980. Het werden acht 
boekdelen die witte bladdelen mijden als de 
pest. Het zal wel even de hoofdschotel blij
ven. Voorgerecht was 'n gesprek tussen 
fenomenologie en psychoanalyse. Sartre 
was ook in de buurt. Voorlopig serveert de 
filosoof uitgebreide desserten. 

In 1990 was dat Morgen is het Zondag. Hij 
besluit dat lijvig dialogerend overzicht van het 
scheppingsdenken als volgt: „Ik echter ben 
geneigd te geloven dat Gods liefde niets van 
Zijn schepping voorgoed verloren laat gaan. 
Ook de natuur is tot vrijheid geroepen, toe 
liefde geboren, met hoop geschapen en tot 
vreugde bestemd". Kortom, zoals procesfilo
sofen en -teologen opmerken, de mens is 
geen geval apart. 

Hendrik Jozef Demoen. 

piotten aangedaan werd. Demoen engageer
de zich in de Frontbeweging en nam deel aan 
heel wat vlaamsgezinde akties aan en achter 
het front. De dagboeken uit die tijd bevatten 

Dit hiernamaalse toetje vroeg om een aan
zet hier en nu. Dat is de jongste publikatie 
Amor Ergo Sum. Hierin houdt de auteur 
grondig rekening met het differentiedenken 
van de voorbije decade, met bijvoorbeeld 
Derrida en Lyotard. Van laatstgenoemde 
heeft dezelfde uitgever DNB/PeIckmans nu 
trouwens 'n aantal lezingen over de tijd 
uitgebracht met als titel Het Onmenselijke. In 
die titel zoekt de lezer best de venwerping van 
een totaliserend schouwen van het Wezen 
van De Werkelijkheid. Tot datzelfde differen
tiedenken behoort ook de zogeheten „écritu-
re feminine", een nieuwe term in het goede 
Filosofisch Woordenboek (Van Gorcum, 
1992). De voortopers van deze stroming, o.a. 
Levinas, de psycho-analytische school en 
hogervermelden leiden de auteur tot volgen
de formulering van zijn ambitie: een filosofie 
van de liefde doorbreekt het geweld van de 
totaliteit en ondermijnt elk pogen tot totalise
ren, immers liefde zegt transcendentie, ek-
sistentie, uittocht: uitstaan en uitgaan, op 
zoek naar de a/Ander. Ze aanvaardt de wer-

tot nog toe onbekende gegevens. Demoen 
schrijft ook over zijn vriendschappen met o.a. 
Adiel Debeuckelaere, Bert Willems en Maurits 
Geerardijn. Aan de IJzer ontpopte Demoen 
zich tot een Vlaams-nationale idealist. Het 
boek vormt in elk geval een aanwinst voor de 
nog te schrijven geschiedenis van de Front
beweging. 

Om het werk te stofferen kon Pieter Jan 
Verstraete eveneens putten uit het door de 
familie zorgvuldig bijgehouden archief van 
vader Demoen. 

Verstraete die in ontleding en beschrijving 
van figuren in de Vlaamse beweging niet aan 
zijn proefstuk is kreeg voor zijn biografie over 
Odiel Spruytte in 1990 de Dr. Snellaertprijs, 
onlangs verscheen in de cahier-reeks van de 
Westvlaamse Schrijvers de brochure over 
dokter Edgard Muyile. (18blz., 100fr. te be
stellen bij de auteur). 

Uit het oorlogsdagboek van Hendrik Jozef 
Demoen za\ 136 biz. tellen en 37 nooit eerder 
gepubliceerde foto's en dokumenten. Tot 10 
september a.s. kan ingetekend worden op 
het boek dat 395fr. (-i-65fr. port) kost. (Daar
na 500fr.) Inschrijven kan bij de auteur: P.J. 
\/erstraete. Burgemeester Danneelstr. 83, 
8500 Kortrijk op rek.nr. 462-7286791-52. Of 
bij Dries Demoen, Hyacintenlaan 29, 8400 
Oostende op rek. 476-1203381-91. 

kelijkheid in haar veelvormigheid en strijd, 
maar wordt geleid door het beginsel van 
liefde: gerichtheid op vrede, vreugde, ver
zoening... 

Voor de auteur is dit ook de twee-eenheid 
van het zijn en de zin der geslachtelijkheid als 
geleefde werkelijkheid. 

(me) 

- Amor Ergo Sum. Aanzetten tot een filoso
fie van de liefde. C.E.M. Struyker-Boudier. 
Uitg. DNB/Peickmans-Kok Agora, 1992, 
304 biz., 790 fr. 
- Het Onmenselijke. J.-F. Lyotard. Uitg, 
DNB/PeIckmans-Kok Agora, 1992, 160 
biz., 560 fr. 

Dezelfde uitgever heeft zijn reeks Agora-
editie, vertaling van en toelichting bij filo
sofische sleutelteksten, verrijkt met de Flio-
sofisctie Brieven over Dogmatisme en Criticisme 
van de vroegrijpe Schelling. A. Braeckman 
klaarde de moeilijke klus grondig. 

IN LIEFDE ERKEND 
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MUZIEK 

KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VOOR VIOOL 

EEN BEDENKING 
Het Brusselse Palels voor Schone Kunsten 

werd gedurende een week bezet door de 
viool, poëtische zielen en een publiek dat 
deels veeleer thuis hoort op de drafrennen 
van Sterrebeek en zijn have en goed zou 
verwedden op een Oosterse parel, een won
derkind uit Joegoslavië of een paar reeëogen 
uit de Oeral. 

De Koningin Elisabethwedstrijd geldt als 
een van de zwaarste ter wereld. De laureaten 
werden gezift en gewogen. Hun resultaat is 
soms springplank, soms val in de vergetel
heid. De Russische pianist Ashkenazy heeft 
het gemaakt, en Gidon Kremer, een van de 
meest kreatieve en originele violisten van 
onze tijd. Onze Claude Coppens bouwde een 
eigen en eigenzinnige kijk op Debussy en 
Satie, en Rudolf Werthen leidt / Fiamminghi 
naar een persoonlijk klankpalet. 

De Koningin Elisabethwedstrijd laat men
sen boven zichzelf uitgroeien terwijl anderen 
als verlamd worden. Het principe van de 
wedstrijd zelf zal altijd omstreden blijven. 
Sigiswald Kuijken noemt het een onding, 
anderen spreken van een noodzakelijk 
kwaad, kritici maken er gebruik van om ons 
duidelijk te maken hoe de echte Mozart moet 
klinken en hoe de autentieke Ravel er uitziet. 

DERDE PROMS 
TE ZELE 

Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni kan u 
voor de derde keer naar de Proms in 
Zele. Vorig jaar kwamen niet minder 
dan vijfduizend melomanen uit Vlaan
deren en Nederland er ondermeer de 
Garmma Burana beluisteren. Deze edi
tie wordt eveneens een hoogtepunt. 
Vooreerst is er filmmuziek uit Star Wars, 
West side story en Porgy en Bess. 
Sopraan Diana Verdoodt en tenor Bart 
Voet zingen de beroemde aria's van 
Bernstein en Gershwin, begeleid door 
120 muzikanten, o.l.v. Dirk De Caluwé. 
Dé blikvanger is evenwel, na eerst Tars 
Lootens en Philip Robberecht met eigen 
werk, de live-uitvoering van Bohemian 
Rhapsody van Queen. Niet minder dan 
250 uitvoerders zullen daarvoor op de 
planken staan. Eks-Pebble Luk Smets 
neemt de rol van Freddie Mercury voor 
z'n rekening, tenwijl de bijzondere gi
taarsolo door Tars Lootens op synthesi
ser wordt gebracht. Om 21 uur dus, op 
het Zandbergplein in Zele. De inkom 
bedraagt slechts 500 frank. 

S.D. 

Onze vorstin (links in beeld) drinl(t een glaasje prilc met Yoyoi Toda (rechts), 
winnares van de „Grote Internationale Prijs Koningin Elisabetli - Prijs Koningin 
Fabiola". (foto P. Bolsius) 

Vroeger was de wedstrijd bijna een politiek 
steekspel tussen Amerikanen en Russen. De 
jongste tijd is hij gekleurd met Oosterse 
charme. Ook nu waren ze er weer, de broze 
figuren uit Japan, Korea en China. Eén Vla
ming was er elke avond. Piet Swerts, kompo-
nist van het opgelegde werk Zodiac, in ritme 
en klankkleur afgestemd op de twaalf tekens 
van de dierenriem, met gericht op virtuositeit, 
maar ruimte latend voor de visie en de 
verbeelding van de kandidaten, zoals trou
wens duidelijk bleek uit een montage die de 
televisie maakte van de verschillende inter
pretaties van het teken van de boogschutter. 

Het kringetje van de sonates was (eens te 
meer) erg klein: Debussy die met subtiele 
klanken speelt op de manier zoals Monet zijn 
lichttoetsen aanbrengt op de katedraal van 
Rouen; Ravel die danst tussen ironie, humor 
en blues; Mozart, zo ragfijn dat hij een (te) 
hoge drempel vormt, en een verrassend 
vitale Mendelssohn. 

Ook voor het keuzeconcerto doken weer 
dezelfde namen op: een robuuste Brahms, 
een Sibelius van ijs en vuur, een wat zoeteri-
ge Saint-Saëns, en Tsjaikowski, door de 
genadeloze kritikus Hanslick ooit een marte
ling genoemd. 

Wie daarbij koppig en dwars zijn eigen weg 
ging liet sporen na. De winnares bv., de 
Japanse Yayoi Toda die een broeierige, 
soms sensuele, vaak wrange sonate van 
Janacek neerzette. Een verademing! En de 
kleine, tengere Keng-Yuen Tseng uit Taiwan 
die de lef had het eerste vioolkoncert van 
Sjosstakovitsj aan te pakken, een huzaren
stuk, een odyssee waarin hij zijn eigen zwerf
tocht meende te herkennen, vol passie en 

sarkasme, het wapen waarmee de komponist 
het Stalinregime wist te overleven zonder zijn 
ziel te verkopen. 

Vaak werd het spel van de laureaten mee 
bepaald door faktoren die buiten henzelf 
lagen. Wie een Guarneri bespeelt, krijgt een 
rijkere klank. Wie uit het oosten komt, draagt 
zijn kuituur mee en speelt introvert. Wie een 
orkest treft dat niet in de pas loopt - wij 
denken aan Tseng in Sjostakovitsj - verliest 
plaatsen. Wie door Daniel Blumenthal op de 
piano wordt begeleid, kan aan dialogeren 
denken. 

Wij proberen ons na een week van luister
genot (of inspanning) wat flarden te herinne
ren. Er was de Zodiac van de Kanadees 
Martin Beaver waarbij elk teken van de die-
rennem zijn eigen, scherp afgetekend reliëf 
kreeg (eindelijk o.m. een tango die én sen
sueel én ordinair klonk). Er was het motto „la 
musique avant tout" van de schroomvallige 
Koreaanse Kyu-Sun Lee, de ontwapenende 
onbevangenheid van de Amerikaanse Rachel 
Barton, het vreugdeloze gelaat van de jonge 
Stefan Milenkovic, voorbestemd (of ge
doemd) om louter viool te spelen, gedrild als 
een turnster die nooit een pop heeft gezien, 
maar vooral de rustige, bijna serene muzikali
teit van de Roemeen Liviu Prunaru. 

Maar voor ons was het mooiste beeld van 
de wedstrijd het moment waarop de tengere 
Tseng na zijn odyssee in de wijde armen van 
de Kanadese reus Martin Beaver viel. Mis
schien was de vriendschap die in de kapel 
van Argenteuil groeide even belangrijk als 
alle muzikale vlinders samen. 

WDB 
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SPORT 

LEVENSGROOT PROBLEEM 

D
E lezer mag ons niet verkeerd 
begrijpen: we hebben altijd ge
pleit voor de referees die ook 
maar mensen zijn en zicli bijge
volg kunnen vergissen. Wat er 
dan allemaal fout is gelopen. 
Voor de rust trok de sclieids-
rechter geel voor de verkeerde 
speler. Hij vergiste zich (mense
lijkerwijze) van persoon. Daar
over bestond bij ons geen twij

fel, Kort na de pauze beging diezelfde spe
ler een lichte (?) overtreding waan/oor de 
ref strafschop floot. Een inderdaad zeer lich
te overtreding. De verdediger van Nantes 
voelde zich vanzelfsprekend tekort gedaan, 
protesteerde en... kreeg rood. Meteen gin
gen de poppen aan het dansen. Twee an
dere bezoekers (want de finale werd in het 
Pare des Princes gespeeld waar PSG 
„thuis" is) zouden nadien nog worden uit
gesloten. Het zich bekocht voelende en 
overkokende Nantes, de underdog op ver
plaatsing, eindigde met acht tegen elf en 
verloor uiteindelijk met 3-0. Zelfs de Parijze-
naars reageerden ,,gegeneerd". 

ZWART OP WIT ^ 
We vertellen het verhaal omdat we gelo

ven dat de arbitrage zeer moeilijke tijden 
tegemoet gaat. De opdracht wordt ook bijna 
onoverzichtelijk. De belangen zijn „te groot" 
geworden. Wel of geen penalty. Van het 
inzicht en de spontane reaktie (het gaat 
hem eigenlijk om refleksen) van één man 
hangt de realisatie van budgetten van een 
half miljard en méér af. 

De druk van buitenuit moet bijgevolg na
venant groot zijn... Misschien moet de Inter
national Board toch maar eens gaan sa-
menzitten om in eigen boezem te kijken. 
Hoe ze het zover hebben kunnen laten ko
men? Want het had allemaal kunnen ver
meden worden. Door de jarenoude regle
menten overal en altijd doodgewoon toe te 
passen. Het staat zwart op wit te lezen; een 
opzettelijke overtreding wordt met de uitslui
ting bestraft. Kun je narekenen met hoeve-
len ze vandaag voortijdig naar de kleedka
mer zouden moeten. In bijna elk duel wordt 
er aan de shirts getrokken. We weten niet 
hoe de Fifa en de Uefa de problematiek op 
lange termijn zullen aanpakken. Wellicht 
wacht men op „Amerikaanse reakties" en 
zal de elektronika vroeg of laat toch moeten 
worden ingeschakeld om nog meer herrie te 
vermijden. 

Momenteel loopt in de States de US Cup. 
Een voorproefje van de World Cup van vol

gend jaar. Publiek en media worden opge-
geild voor het soccer. Door o.a. Brazilië en 
Duitsland die een schitterend oudenwets 
duel (3-3!) uitvochten en door de nationale 
ploeg van de Verenigde Staten die de En
gelsen afdroogde. De eerste konklusies lui
den dan ook hoopvol: de media werden al 
ingepalmd (ingekocht) door de organisato
ren en het publiek zal alleen maar kunnen 
volgen. Ondanks peperdure toegangstikkets 
rekent men toch op uitverkochte stadions 
en een eindeloze reeks rekordontvangsten. 
Toch zal de balans pas één jaar na de 
World Cup kunnen worden opgemaakt. 
Wanneer zal blijken in welke mate Amerika 
de zeden en gewoonten blijvend heeft ver
anderd. Want met 0-0 en 1-0 krijg je daar de 
handen niet op elkaar. Er moet ook wat te 
zien zijn en per slot van rekening was die 

Het was onze bedoeling zater
dagavond in alle rust een streep 
te trekken onder ons voetbalsei
zoen. De Franse bekerfinale Pa
ris SG-Nantes scheen ons daar
toe een uitstekende gelegenheid. 
We namen ons voor in geen geval 
te zappen en de match hoe dan 
ook „uit te zitten". Eerlijk: bij het 
eindsignaal moet onze bloeddruk 
behoorlijk hoog zijn geweest. 
Waarom? Omdat een scheids
rechter voor de zoveelste maal 
over het verloop en daardoor ook 
voor een stuk over het resultaat 
van de wedstrijd besliste en om
dat de man in het zwart daarbij 
voor de zoveelste maal voor de 
gemakkelijkste oplossing(en) 
koos. 

memorabele Brazilië-Duitsland niets meer 
dan een vriendenwedstrijd en in Europa 
weet iedereen dat soortgelijke matchen en
kel hun duurtijd gemeen hebben met kon-
frontaties met inzet. 

MARCO 
Tot wat voetballen op het scherp van de 

snede kan leiden heeft Marco van Basten 
inmiddels geweten. De beste aanvaller van 
Europa werd vorige weken door dokter Mar
tens geopereerd ,,op hoop van zege". Het 
heet dat de rechterenkel van de Nederland
se doelpuntenmaker dermate is toegetakeld 
dat moet gevreesd worden voor zijn verder 
karrière. Van Basten is achtentwintig en ge-

Aad De Mos, zo goed als zeker naar 
PSV. (foto VUM) 

met nog geen tien jaar van de vedettensta-
tus. Wie doordenkt hoeft geen verdere uit
leg. Het topvoetbal berooft zichzelf sistema-
tisch van zijn grootste attrakties en dat is 
geen nieuw verschijnsel. Toch zal men ook 
nu weer geen konklusies trekken of maatre
gelen uitvaardigen. 

Integendeel. De molen draait verder. Ge
nadeloos. PSV heeft spektakelspits Romario 
afgeschreven omwille van zijn individualis
me, zijn grilligheid, zijn onvoorspelbaarheid. 
Ook coach Westerhof mag opstappen. De 
gestelde doelen werden met bereikt. Zo 
eenvoudig is dat. Het heet dat ons aller Aad 
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SPORT 

DEZE WEEK IN 

Het blauwe duel 
De VLD zet op 19 juni een punt achter 

zijn proces van verruiming: dan worden 

de besturen en wordt de voorzitter van de 

nieuwe partij verkozen. Daarbij staan 

Guy Verhofstadt en Herman De Croo 
tegenover elkaar. Duo of duel? 

Deze week in Knack. 

De angst van Europa 
Als België eind deze maand hel voor

zitterschap van de EG opneemt, zal het 

vooral worden gekonfronteerd met de 

angsten van Europa: de werkloosheid, de 

migranten, de fraude. Deze week in Knack. 

De vereniging 
In de toneelkring zijn de repetities het 

plezantste, in de schaakklub wil men per se 

winnen, bij het koor zitten de ernstige lieden. 

Een portret van het rijke Vlaamse 

Verenigingsleven, deze week in 

Weekend Knack. 

i'Wm:.» 

En verder... 
• Justitie: hel meerjarenplan van minister 

Walhelel • Portret: Aids-onderzoeker Peter 

Piot • Reportage: Albanië, de arme zoon van 

Europa • Kunst: de nieuwe beelden van 

Middelheim • De poëzie van Hans Favery • 

Milieu: de Himalaya wordt kapot gemaakt 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK + 

T E L E KNACK + TALENT 

(de betere personeelsaanbiedingen) 

de Mos op de eerste rij staat om Eindhoven 
over te nemen. En wie staat er, zo lazen m\, 
als allereerste op zijn verlanglijst? 

Juist. Philippe Albert. De krachtpatser en 
geweldenaar die weerstanden letterlijk en 
figuurlijk ,,sloopt". Er is dus niets nieuws 
onder de zon. Of toch. De Noren... 

SKANDINAViE 
De World Cup 1994 zal om vele redenen 

„historisch" worden genoemd. De kans is 
inderdaad groot dat Skandinavië drie lan-
denploegen naar de States uitstuurt. Zwe
den, Denemarken en Noonwegen staan er in 
hun respektievelijke kwalifikatiepoules inder
daad goed voor. Vooral de Noren had nie
mand venwacht. In een reeks met Engeland, 
Nederland en Polen gold Noonwegen als 
een voetbaldreumes maar schijn bedriegt. 
Zowel tegen Oranje als tegen Engeland 
wonnen de Noren drie punten op vier en 
geen mens kon daar wat op aanmerken. 
Wat is er dan zo allemaal veranderd ? Wei
nig. Wel werd er meer tijd en moeite gesto
ken in de jeugdopleiding en een paar klubs 
schakelden voorzichtig over naar vormen 
van professionalisme. En verder voetballen 
Skandinaviërs per definitie zelfbewust en 
ongedwongen. Ze verkopen geen grillen of 
fantasietjes. Ze zoeken geen toevlucht in 
taktische koncepten waan/an alleen de be
trokken trainers de logika inzien en ze ge
ven zich altijd honderd percent. 

De Skandinavische mentaliteit omschrij
ven is niet eenvoudig. We hebben in ons 
joernalistiek leven meerdere Zweden en De
nen ontmoet. Allemaal spraken ze rechtuit 
en ongedwongen, hadden ze een echte 
professionale mentaliteit en haalden ze hun 
schouders op voor dikdoeners. Axelsson en 
Turesson van Club eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig. Tom Nordahl en Ejderstedt 
van Anderlecht. Nadien waren er Morten 
Olsen en Bennie Nielsen. Preben Larssen 
en Per Fryman. De Skandinaviërs hebben 
een eigen bijdrage geleverd tot de ontwik
keling van het voetbal in België. Vandaag 
zijn het de Noren die hun opwachting ma
ken. In Engeland is men er nog niet van 
bekomen. 2-0 verliezen in Oslo. Men hield 
het niet voor mogelijk. De kans is levens
groot dat Gascoigne en zijn maats de Mun-
dial zullen missen en ook Nederland is nog 
ver van over de streep. 

In voetbal kan inderdaad alles. Ook op de 
transfermarkt. Mochten we vernemen dat 
Enzo Scifo, die eerst met Torino nog de 
beker van Italië zal winnen, een meerjarig 
kontrakt met FC Monaco onderschreef. De 
klub uit het prinsdom van de superkapitalis
ten leeft voor honderd percent uit de hand 
van Reinier en familie. Er staan vaak meer 
spelers op het veld dan er toeschouwers in 
de tribune zitten en voor dat „publiek" gaat 
onze nationale trots om de veertien dagen 
zijn kunsten vertonen... 

Flandrien 

INDURAIN ONGENAAKBAAR 
Miguel Indurain heeft voor de tweede 

opeenvolgende maal de Giro gewonnen. Met 
overwicht en meesterschap. Hij besliste de 
koers waar en wanneer hij wilde en hij kreëer-
de goodwill onder zijn tegenstanders door 
mild ritovenwinningen weg te schenken. 

De Spanjaard uit de omgeving van Pam
plona is geen veelvraat. Hij is in zijn beste 
jaren een feilloze fietskomputer. Hij cijfert de 
grote tnomfen bij elkaar zonder één overbodi
ge inspanning. Indurain wil blijkbaar „duren". 
Panache en brio hoeven niet voor hem. De 
resultaten, die tellen. Nu al staat vast dat de 
Toer een strijd wordt van één tegen allen en 
dat één als uitgesproken favoriet van start 
gaat. 

OMTE HUILEN... 
Veel verrassende ontwikkelingen vielen er 

anders niet te noteren in de Giro. De Let 
Oegroemov, die knap tweede eindigde, liet 

vanzelfsprekend mogelijkheden blijken maar 
een echte rivaal voor Indurain was hij (nog ?) 
niet. Chiapucci, Indurains gedoodverfde uit
dager, wekte nooit de indruk de challenge 
aan te kunnen. Hij streed wel met een groot 
hart maar werd op het beslissend moment 
door gezondheidsproblemen afgeremd en 
eindigde daardoor op meer dan vijf minuten. 
De Giro kon achter Indurain worden terugge
bracht tot een duel tussen Italianen en ex-
Russen. 

De weinige „kloeke Belgen" die het aan
durfden aan de startlijn te verschijnen speel
den geen rol. Van Lancker en Dernies vulden 
de hoop en eindigden in de achtergrond... 
Het is een beklemmende vaststelling één 
week voor het nationaal kampioenschap en 
een paar weken voor de grote Ronde. 

Karel Van Wijnendaele schreeft het al: we 
hebben nog enkel onze ogen om te huilen. 
Niet om te kijken. Dat durven we eigenlijk niet 
meer. 
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HEIMWEE NAAR SPOORLOOS 
Met The Vanishing mocht de Nederlandse 

regisseur George Sluizer zijn film Spoorloos 
uit 1988 hermaken, met een Amenkaans 
budget ter beschikking Eerder was de enige 
die daarin ooit gelukte Francis Veber die van 
Les Fugitifs de Three Fugitives mocht maken 

De roman Het Gouden Ei van een der 
Krabbe-jongens, namelijk Tim, lag aan de 
basis van een der meest suksesvolle Neder
landse films Jammer genoeg moet de Ameri
kaanse versie in alles onderdoen voor de 
Nederlandse 

SCENARIO 
Het begint allemaal al met het aantrekken 

van een Amerikaanse scenarist Was Spoor
loos geschreven door Krabbe en Sluizer 
samen, nu speelde de studio hem Todd Graff 
toe, en die schreef met dit erg schematisch 
en eerder zwak script al het goede het graf in 
Het Hitchcockiaanse van het verhaal kon hij 
echter met stuk krijgen 

De film start met Barney (Jeff Bridges) voor 
het voetlicht te brengen Die is bezig allerlei 
manieren uit te vinden om een slachtoffer te 
kunnen verdoven en hoe hen best te kidnap
pen Hij IS de vader van Denise (Maggie 
Linderman) die hij oprecht bemint, en de 
verhouding met zijn vrouw, een lerares, is ook 
optimaal Maar er is iets met zijn gave van 
onderscheid tussen goed en kwaad 

Akteur Bridges meet zich voor deze rol 
enkele tiks aan en heeft er ook een enen/er
end Amerikaans aksent bijgehaald, zodat je 
met heimwee terugdenkt aan de originele 
vertolker van deze rol, de subitele Bernard-
Pierre Donnadieu 

GEEN BEWIJS 
Tegelijkertijd speelt zich het verhaal van de 

verloofden Jeff (Kiefer Sutherland) en Diane 
(Sandra Bullock), die met vakantie zijn en aan 
Mount St Helens (recent nog in uitbarsting) 
een ruzie krijgen, die wel eens tot een breuk 
zou kunnen leiden Bij een rustpauze aan een 
benzinestation verdwijnt Diane plots Jeff 
haalt er de politie bij, maar vermits er geen 
bewijzen zijn dat er een misdaad in het spel 
IS, wordt er schouderophalend gereageerd 

Dan zien we drie jaar later, Jeff is nog 
steeds op zoek naar Diane Sluizer trekt alle 
sluizen open om de film naar een klimaks te 
trekken, de klimaks namelijk uit de onginele 
film, alleen moetje hier haast nog een half uur 
blijven zitten, voor er The End op het scherm 
komt Erg middelmatige film 

Een beeld uit de nare film Pet Sema-
try Two. Vorige week schreven we per 
abuis dat het hier een fragment uit 
Love Field betrof. Een schromelijke 
vergissing, want Love Field is een 
verademing ten opzichte van het hier
boven afgedrukte gedrocht! 

SENTIMENT 
Driving Miss Daisy, Fried Green Tomatoes, 

Steel Magnolias en het recente Love Field 
waren films over gevoelens, en dat is ook het 
geval voor Used People, een soap opera in 
een Joods milieu, gemaakt door de Britse 
Beeban Kidron (Antionia & Jane) 

De tot scenarist omgebouwde akteur Todd 
Graff (tiens'') heeft hier een aantal sterren de 
mogelijkheid gegeven tot glansrollen (die af 
en toe wel venwateren in teveel praten), waar 
ze ook dankbaar gebruik van maken 

De film begint met de dood van Jack 
Merman, echtgenoot van Pearl (Shirley Mac-
Lame, schitterend zoals dikwijls), die nu sa

men met haar moeder Freida (Jessica Tandy, 
subliem), diens vnendin Becky (Sylvia Sid
ney, adembenemend) en haar twee geschei
den dochters, Bibby (Kathy Bates, wat een 
aktrice') en Norma (Marcia Gay Harden die 
aan Anne Bancroft doet denken) opgesloten 
zit in een wereld vol vrouwen 

OUWE VRIJER 
MARCELLO 

In een heerlijke rol komt dan Marcello 
Mastroianni opdraven, die Pearl reeds vlak na 
de begrafenis het hof begint te maken De 
familie kan zijn bloed wel drinken, wat had die 
Italiaan en zijn familie zich wel voorgesteld "̂  
In flashbacks zien we dan hoe Italiaanse Joe 
Meledrandi de jood Jack Merman ontmoet in 
een Italiaans cafe, en hem ertoe brengt om bij 
zijn echtgenote Pearl te blijven 

Dit eerder mager gegeven, levert wel een 
aantal schitterende konfrontaties op en een 
hiervan, tussen Madame en Bates is gewoon 
subliem, moest Todd Graff met zo nadrukke
lijk hebtjen willen aanwezig zijn 

De verzorgde fotografie van David Watkin, 
die ook Moonstruck in beeld bracht, en ook 
de muziek, maken van deze film puur genot 
Goed 

STEPHEN KING 
Ooit schreef Stephen King een verhaal en 

daar maakte een kineast de film Pet Sematary 
naar Een nare film, die nu een nog naarder 
vervolg krijgt met de originele titel Pet Sema
tary Two, waar zelfs King mets meer mee te 
maken heeft Vorige week drukten we hier 
een foto af uit deze film en vermeldden er 
verkeerdelijk onder dat het over Love Field 
ging, die dus mijlenver boven de essetee van 
dit gedrocht uitsteekt 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inciusiefprijs voor 

BANKETTEN 

33 WIJ - 17 JUNI 1993 



TELEVISIE 

TV1 
17.25 Vuurtoren, kinderprogr.; 17.52 Samson-
clips; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Gered 
door de bel, komische serie; 18.40 Vlaanderen 
Vakantieland, Spoorwegen en Normandië; 19.20 
Joker- en lottotrekking; 19.30 Nieuws. 
20.00 Caravans, komische serie 
20.30 Blind Faith, 1ste deel TV-film 
22.05 Vandaag 
22.25 Sport op zaterdag 
22.40 Blind Faith, 2e deel TV-film 

TV1 
09.00 Samson; 10.00 Protestantse eredienst; 
11.00 De zevende dag, praatkatfee; 17.00 Jonge 
veearts, gezinsserie; 17.50 Samsonclips; 17.55 
Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Wonderjaren, komi
sche serie; 18.35 Under Southern Skies, dok. 
serie; 19.00 The Cosby Show, komische serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
19.45 Sportweekend 
20.15 Dr. Vlimmen, film 
22.00 Vandaag 
22.20 Ziggurat, kunstprogr. 

TV1 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.52 Samsonclips; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 Skippy, familieserie; 
19.03 Buren, serie; 19.25 IVIededelIngen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Secrets, serie 
20.25 Lucky Chances, miniserie 
22.00 Prinsheerlijk in Bel-Air, komische serie 
22.25 Tips voor trips 
22.30 Vandaag 
22.55 Uitzending door derden 

VTM 

17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Robin of 
Sherwood, sene; 19.00 Nieuws. 
19.30 Benidorm, serie (herhaling) 
20.00 The Young Indiana Jones Chronicles, pi-
lootfilm 
20.50 Beyond the Poseidon Adventure, film 
22.50 Nieuws 
23.15 Billy Jack, film 

Ned. 1 
08.00 Alles kits, kinderprogr ; 17.53 Nieuws; 
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, eten; 18.33 
Jeugdjoernaal; 18.43 Vinga, animatiesene; 19.02 
De uitdaging, tema: heygraaf; 20.00 Nieuws. 
20.25 Proof, film 
22.02 Fawlty Towers, komische serie 
22.36 NK Schaken 
22.57 Maurice, film 
01.19 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.45 Samson, kindermag; 17.25 
B.O.O.S., jeugdmag.; 18.00 Nieuws; 18.20 Top 
40, hitparade; 18.50 Step by step, komische serie; 
19.20 Veronica Reisgids, vakantiemag. 
19.50 The Magnificent Seven, film 
22.00 Back to the sixties, retro 
22.30 De Wrekers, misdaadserie 
23.20 Monterey pop, film 
00.40 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 14.00 Studio sport; 17.28 Kinder-
jury, populairste kinderboeken; 18.00 Nieuws; 
18.18 Met fluwelen klauw, natuurmag.; 18.50 Stu
dio sport; 19.20 Lingo, woordspel; 19.47 Het 
Oude Noorden, dramaserie. 
20.14 Oppassen!, komische serie 
20.40 Jekkers, teatershow 
21.31 Per sekonde wijzer, kwis 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport 
22.45 Nova, aictualiteiten 
23.21 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 
23.55 Museumschatten 
00.00 Nieuws 

TV2 
14.15 Sport extra, polo, triatlon en moutainbike 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Star Trek, the next gene
ration, SF-serie; 18.00 Nieuws; 18.05 The A-team, 
aktieserie; 19.00 Nieuws; 19.30 Benidorm, serie. 
20.00 Studio Gaga, speiprogr. 
20.40 De ware vrienden, famiiieserie 
21.10 Voyage of terror: The Achille Lauro Affair, 
1ste deel film 
22.50 Nieuws 
23.15 Greased Lightning, film 

Ned. 1 
10.30 Eucharistieviering; 11.26 lOS Magazine; 
16.05 Het gezongen woord, samenzang; 16.27 
Kerkepad; 17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.09 
Nijntje, tekenfilmserie; 18.15 Sesamstraat, foto-
/fiim; 18.35 Teenage health freak, jeugdserie; 
19.04 Polo to pole, brandend zand; 20.00 Nieuws. 
20.15 De Holland Super Show, showprogr. 
21.13 Brandpunt, aktuaiiteiten 
21.44 Prime suspect, politieserie 
22.43 Kruispunt, dok. 
23.18 Zuidamerikaanse schrijversportretten. Te
rug naar Macondo 
00.37 Nieuws 

Ned. 2 
08.53 Nieuws; 12.00 Masters of the game, David 
Murray; 12.25 Veronica sport; 12.53 Nieuws; 
13.00 Omrop Fryslan; 17.45 Knoop in je zakdoek, 
teleac; 18.00 Nieuws; 18.10 The A-team, aktiese
rie ; 18.55 America's funniest home videos, gekke 
video's; 19.20TV-dokter; 19.21 Eksotisch koken, 
teleac. 
19.51 A family of spies, 2de deel TV-film 
22.06 Het zijn toch weer die Hollanders, denken 
en werken 
22.31 Geld- en effektenhandel, teleac 
23.01 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
00.01 Nieuws 

Ned. 3 
08.00 Villa Achterwerk, kinderprogr., 12.00 Het 
Capitool; 14.00 Studio sport; 18.00 Nieuws; 
18.10 Studio Italia; 18.35 Socutera, Rode Kruis, 
hulp In beeld; 18 45 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.16 Lopende zaken, berichtgeving 
20.51 French & Saunders, komische serie 
21.26 Prima vista, muiti mediamag. 
22.32 Circles of deceit, TV-film 

TV2 
20.00 Das Schreckliche Madchen, film 
21.30 Tips voor Trips 
21.35 Nieuws 
22.05 Cinema Paradiso, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Loveboat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, detektivesene; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, speiprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.55 Zomerrust, serie 
21.25 Melrose Place, serie 
22.15 Nieuws 
22.35 Telefacts, aktuaiiteiten 
23.25 The Trials of Rosie O'Neill, serie 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
nat/droog; 18.33 Jeugdjoernaal; 18.43 Het klok
huis; 19.02 Steil achterover, komische serie; 
19.30 Gezond de zomer door, gezondheidsmag.; 
20.00 Nieuws. 
20.25 Ja, natuurlijk, dok. serie 
21.22 Hier en nu, aktuaiiteiten 
22.03 Ha, die pa I, komische serie 
22.34 Document: Het oog van de naald, dok. 
23.25 Hercule Poirot, serie 
00.15 Miniatuur 
00.20 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Bekijk het maar, kinder
progr. ; 17.29 Ken je de witneusmakako ?, informa
tief speiprogr.; 18.00 Nieuws; 18.20 De Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.45 America's fun
niest home videos, gekke video's; 19.13 Special 
adventure, reisverslagen 
19.54 Derrick, misdaadserie 
20.59 Schone Schijn, komische serie 
21.33 Rica Valk in jeans, showprogr. 
22.04 Tros Aktua, aktuaiiteiten 
22.35 In kort geding, rechtszaken 
23.01 De wereld rond reizen, reistips 
23.07 Fifty fifty, praatprogr. 
23.57 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 15.00 Tennis: Wimbledon; 18.00 
Nieuws; 18.19 Parabolic people, internationale 
impressies; 18.23 The essential history of Euro
pe, dok.; 18.55 Studio sport; 19.25 Open deur TV, 
mag.; 19.46 TV-Nomanden, jongerenmag. 
20.22 In living colour, komedie-show 
20.50 Lolapaloeza, vrijzinnig mag. 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, duidingsmag. 
23.00 Den Haag vandaag, pari, rubriek 
23.21 Haenen voor de nacht, humor 
00.07 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 22 JUNI 
TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips; 
1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Skippy, familieserie, 
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 Hemel en aarde, praatshow 
21 25 NV De Wereld, reportagemag 
21 55 Ongelukjes, verrassende vertelling 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, Stijn Streuvels 
20 25 Kijk uit!, verkeerstips 
20 30 Mijn hart is vol muziek, vrijetijdsbesteding 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Homeboy, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektiveserie, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 The Flying Doctors, serie 
21 20 Ein Schloss am Worthersee, serie 
22 15 Nieuws 
22 50 Special Squad, politieserie 
23 40 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 
17 53 Nieuws, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
nadoen, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klok
huis; 19 02 Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 
19 30 Growing pains, komische sene, 20 00 
Nieuws 
20 25 Mensen zoals jij en ik, reeks kortverhalen 
21 18 Avro Televizier, aktualiteiten 
21 58 Birds of a feather, komische serie 
22 38 De tijd staat even stil, terugblik 
23 23 Cheers, komische serie 
23 52 World of golf, golfkursus 
00 17 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 25 De kleur van vriendschap, 
jeugdfilm, 1715 Samson, kinderprogr , 18 00 
Nieuws; 18 20 Countdown, popmag , 18 50 Emp
ty nest, komische sene, 19 15 Veronica film en 
video. 
19 50 Barbareila, film 
21 30 Back to the sixties, retro 
21 55 Nieuwslijn Na Dato, aktualiteiten 
22 30 De Wrekers, spionageserie 
23 15 Snooker met Dennis Taylor, teleac 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 1500 Tennis: Wimbledon; 18 00 
Nieuws; 18 18 Gekleurd verleden, de geschiede
nis van Suriname, dok 18 52 Studio sport, 19 26 
Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
20 01 Brooklyn Bridge, komische serie 
20 28 Zelfkant, serie 
21 23 Rembrandt en zijn verven, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 21 Het land van herkomst, dok 
23 51 Nieuws 

TV1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips; 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Skippy, familiesene, 
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Secrets, reeks 
20 25 Derrick, misdaadserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Tips voor trips 
22 35 Vandaag 
23 00 De Nieuwsjongens, komische sene 

TV2 
20 00 Boulevard: Het simpelste spel, dok 
20 30 Slotgala Koningin Elisabethwedstrijd 1993, 
rechtstreeks 
22 25 Tips voor trips 
22 30 1984, film 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Magnum, 
detektiveserie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van For
tuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Baywatch, serie 
21 20 Jake and the Fatman, serie 
22 15 Nieuws 
22 50 The day the loving stopped, TV-film 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
vliegen, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klok
huis; 19 01 PS De ruimte, jongerenmag ,19 33 
Gezicht van Nederland, Oud-Beijerland, 19 53 
Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 De bedrieger bedrogen, TV film 
22 08 Je zaak of je leven, dok 
23 04 Dertigers, sene 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine 
huis op de prairie, gezinsserie, 16 56 Een zomer 
met Selik, sene, 17 22 Peter, sketch, 17 30 Tijd
sein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 18 Ik weet 
het beter, spelprogr , 18 45 Dierengedrag, natuur
sene, 1913 Highlight: Jongerendag 1993, mu-
ziekspecial, 19 40 De stelling, diskussieprogr 
2010 Peter, sketches 
20 21 De kleine speeldoos, TV-film 
21 57 Tijdsein, aktualiteiten 
22 27 Stichting Socutera 
22 32 Wings over the world, dok 
23 22 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon; 17 35 
Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 
18 17 Terug naar de natuur, komische serie, 18 50 
Studio sport; 19 21 Lingo, woordspel, 19 50 Zeg 
'ns AAA, komische sene 
20 18 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Blauwdruk, dok sene 
21 25 Onderstroom, dok sene 
21 50 Now, dok over Ethiopië 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 l^w and order, misdaadserie 
00 07 Museumschatten 
00 16 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips; 
1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Skippy, familiesene, 
19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 De huisdokter serie 
21 15 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, Herman Teirlinck 
20 30 Tekens: Imago Luxemburgi, dok 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 The Sheltering Sky, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 10 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Rescue 911, reddingsoperaties 
2215 Nieuws 
22 50 Lovejoy, serie 
23 50 The Young Riders, westernsene 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
delen, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 02 Ja, natuurlijk, de jakhals, 20 00 Nieuws. 
20 25 Jessica Fletcher, serie 
21 17 Kenmerk, aktualiteiten 
21 47 Wilde Ganzen 
21 55 Versieren, dok sene over erotiek 
22 25 Passions of the soul, dok 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn; 10 50 Nederland zingt, koor
zang, 13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 De 
familie Robinson, tekenfilmsene, 16 33 Job en 
zijn pa, kinderprogr , 16 44 Kinderkrant-verleden; 
17 03 Aaron Moore bij de nomaden, jeugdfilm, 
17 30 Tijdsein aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 18 18 
Ik weet het beter, spelprogr , 18 45 Black Beauty, 
jeugdsene, 19 10 Hobby TV, vnjetijdsmag ,19 37 
Nederland zingt, koorzang 
20 07 Was getekend, serie portretten 
2019 Regenwouden in India, natuurdok 
21 14 Hollands glorie, dok 
21 44 Multiple choise, kwis 
22 09 Een nieuw gezicht, dok 
22 39 882882, praatprogr 
23 09 Lied 
23 15 Sprekend over identiteit en geschiedenis, 
dok sene 
23 45 De Groot Mogols, teleac 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon; 18 00 
Nieuws; 18 19 The Ed Sullivan Show, kompilatie-
serie 18 50 Studio sport; 19 20 Lingo, woordspel 
19 48 The Flying Doctors, dokterssene 
20 40 SOnja op lokatie, praatprogr 
21 32 Mad about you, komische sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Alle mensen zijn ongelijk, dok 
00 11 Natuurmoment 
00 16 Nieuws 
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/^' 
EEN FILM PER DAG 

TV 1 

17 30 Prins Valiant, tekenfilmserie, 17 52 Samson-
cilps; 17 55Tii(tal(; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenioos, serie, 18 35 Sicippy, familieserie, 
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededeiingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 50 De Fabriei(, serie 
21 45 Tropicai Heat, aktieserie 
22 35 Tips voor trips 
22 40 Nieuws 
23 05 Dangerous curves, serie 

TV2 
20 00 Viaanderen Vakantieland, Samson/Bocq en 
Flevoland/Batavia 
20 40 Arrivederci Italia: vrouwen in ballingschap, 
dok 
21 35 Tips voor trips 
21 40 Nieuws 
22 10 Rosalie goes Shopping, film 

VTM 
17 00 Love Boat, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Magnum, detektivesene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Come in Spinner, miniserie 
21 30 Booker, sene 
22 25 Nieuws 
22 50 Kommisar Schimanski, politiesene 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
taal, 18 33 Jeugdjoemaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 02 Tekenfilmfestival; 19 09 Star Trek, the next 
generation, SF-sene, 20 00 Nieuws 
20 25 Between the Unes, dramasene 
21 22 Sporen: liever de lusten, dok. 
22 03 100 Wat?, spelshow 
22 58 In de herhaling, ambulance 
23 33 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 35 Lekker leven, lekker lijnen, 
afslankkursus, 18 00 Nieuws; 18 22 Candid Ca
mera, verborgen kamera, 18 49 Dierenmanieren, 
dierenmag 10 34 America's funniest home-vi
deo's, gekke video's, 20 01 Milieu- en toerisme-
prijs, reportagesene 
^ü 12 BLind date, spelshow 
20 53 Lach mee met André, terugblik 
21 38 The gek om los te lopen, film 
23 17 De TV-dokter, tips 
23 23 Live-lijn, praatprogr 
00 13 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 15 00 Tennis: Wimbledon; 18 00 
Nieuws; 18 15 All along the watchtower, portret 
Melissa Etheridge, 18 45 Politieke partijen; 18 54 
Studio sport; 19 23 Tom en Herrie, muziekprogr 
20 00 Pinkpop Back Smeets, dok serie 
20 31 Gezocht: man met blauwe ogen, film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA 
23 00 Gesprek met de minister-president 
23 16 With a little help from my friends, koncert 
00 01 Nieuws 

James Wilby en Hugh Grant in Maurice, een fitm waarin de schijnheilig
heid rond homoseksualiteit taktvoi maar ook indringend wordt geschetst. 
Zaterdag 19 juni om 22u.41 op Ned. 1. 

ZATERDAG 19 JUNI 

BILLY JACK 
Een gedateerde vredesboodschap van 

Tom Laughlin dte daarenboven nog on
geloofwaardig wordt gemaakt door het 
vele geweld dat wordt opgediend. (VTM, 
om 23U.15) 

ZONDAG 20 JUNI 

DOCTOR VLIMMEN 
Opmerkelijk debuut van Guido Pieters. 

De film IS gebaseerd op de gelijknamige 
roman van A. Roothaert over een legen
darische veearts in de toenmalige be
krompenheid van het Hollands/Brabantse 
platteland. De prestaties van Peter Faber 
als de nonkonformistlsche veearts blijven 
in het geheugen hangen. (TV 1, om 
20U.15) 

MAANDAG 21 JUNI 

DAS SCHRECKLICHE 
MAEDCHEN 

Indrukwekkende satirische film van Mi
chael Verhoeven, een ernstige en eerlijke 
poging om de wil van de Duitsers te 
reflekteren in het reine te komen met hun 
verleden. Kreeg de Zilveren Beer op het 
Filmfestival van Berlijn 1990 (TV 2, om 
20u.) 

DINSDAG 22 JUNI 

HOMEBOY 
Zwaarwegend portret van een aftake

lende bokser, gebaseerd op autobiografi
sche gegevens van Mickey Rourke, 
hoofdrolspeler. Vooral Rourke en zijn te
genspeler Christopher Walken zorgen er 

voor dat de somberheid die tentoon wordt 
gespreid niet overslaat naar de kijker. (TV 
2, om 22u.) 

WOENSDAG 23 JUNI 

1984 
Nietsontziende bewerking van het pro

fetische boek van George Onwell waann 
hij de wereld als een totalitaire staat 
beschrijft. Met briljante en overtuigende 
akteurs zoals John Hurt, Susanna Hamil
ton en Richard Burton (zijn laatste filmrol) 
en tot de verbeelding sprekende sombere 
en deprimerende dekors. (TV 2, om 
22U.30) 

DONDERDAG 24 JUNI 

THE SHELTERING 
SKY 

Oogverblindende film van Bernardo 
Bertolucci naar de roman van Paul Bow
les, die niet tot zijn recht komt op het 
kleine scherm. Maar toch het kijken waard 
is. Een Amerikaans koppel, op zoek naar 
zichzelf, reist door de Marokkaanse woes
tijn, het hoofd biedend aan lichamelijke 
en geestelijke ineenstorting. (TV 2, om 
22u.) ^ 
VRIJDAG 25 JUNI 

ROSALIE GOES 
SHOPPINGG 

Grappige film van Percy Adion, opge
bouwd rond de volhandige Mananne Sa-
gebrecht, ook al hoofdgerecht in „Bag
dad Café" van dezelfde regisseur. Sage-
brecht speelt een kloekhen die voor het 9-
koppige gezin moet zorgen, maar in de 
greep raakt van de konsumptiemaat-
schappij. (TV 2, om 22u.10) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 183 

HORIZONTAAL 

1. Wending (5) 
6. Bevroren snoeperij (4) 
8. Dit onderdeel van een auto houdt een 

bedreiging in (7) 
9. Zo'n luiaard doet denken aan een lekke 

band (9) 
12. Ernstig gehandikapt dier (3) 
14. Deze plant is met bevorderlijk voor een 

rustige slaap (11) 
15. Sisteem dat naar twee kanten werkt (5) 
16. Zulke bezoekers willen zich eens goed 

wassen ((9) 
17. Verbond tussen landen (7) 
18 Je bent er vlakbij i (4) 
19. Vast werk aan de weg (4) 
20. Schenken (7) 

VERTIKAAL 

2. Voornemens om er voor een tijdje tusse
nuit te gaan (11) 

3. Helemaal vooraan (10) 
4. Maakte een buiging (4) 
5. Zo klinkt een groet aan kranten en tijd

schriften (9) 
7. Rondlopend met een hoofddeksel dat 

van geen kanten past (13) 
10. Deze heldere tijdperken duiden tevens 

een enorme afstand aan (10) 
11. Tweeslachtig dier (10) 
13. Bladzijde (5) 

OPLOSSING OPGAVE 181 
Horizontaal: 6 fooi; 7 eentonig; 8. 
standbeelden; 9. onschuldige; 11 ren; 
12. mak; 13. trek; 14. toppers; 16. les; 
17. ree; 19. snoeven. 

Vertikaal: 1. afgeleid; 2 boerenerven; 
3. kettingkast; 4. ontnuchtering; 5. in-
tellekt; 10. anijs, 12. mild; 15. opzet, 
18. even. 

Mr. Urbain Griel uit de Veldstraat 37 in 
9988 Watervliet wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 181 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwacliten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 183 ten 
laatste maandag 28 juni op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Mooiste premier van de wereld", 
las Ahiasverus 
Turks fruit 

Herman De Croo: 
„Bij de VLD Idezen ze geen voorzitter, 
maar een voorshitter". 

Zetduivei: 
Een windgevend bedrijf 

WIJ: veertiendaags weekblad ? 

Mieke Vogels: 
Tof Moxke? 

Wacfit e beke tot 
na zondag I 

* 

Opvulregel oplossing 
voor absenteïsme? 

Goeroezemoes rond 
Rossem 

Koningin Elisabethwedstrijd 
voor Fabiool. 
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UIT DE REGIO 

VNOS OVER 
WACHTEBEKE 

De VU uitzending wordt uitgezonden op 
dinsdag 22 juni e k om 22Ü 55 op TV 1 na 
Vandaag, het laatste joernaal 

Uitgebreid wordt verslag gebracht over het 
VU-Toekomstfeest in Wachtebeke waar de 
vraag wordt gesteld „Wat komt er na Sint-
Michiels ' ' Verder interviews met bezoekers 
sfeerbeelden, een gesprek met voorzitter Bert 
Anciaux, VU kopstukken op de praatstoel, 
verslag van ernstige en ludieke aktiviteiten 

Daarnaast gaat de VNOS-ploeg dieper in 
op de mogelijkheden en kansen die moeten 
benut worden nu België het EG-voorzitter-
schap zal waarnemen 

Niet vergeten dinsdag 22 juni na Van
daag' 

WEST-VLAAN DEREN 

„DIT IS HET LAND" 
KOMT NAAR U TOE 

Met het liedjesprogramma D/f is het land van het 
Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vorming is Con 
me Neefs op tal van plaatsen te zien en te horen, 
bvb op 26 juni te Vilvoorde, op 8 juli te Popennge en 
op 22 oktober te Diksmuide 

Onderwerpen die Vlaanderen beroeren komen 
erin aan bod De Vlaamse ontvoogdingsgeschiede
nis met mooie en minder fraaie hennnenngen, het 
vlakke land, de vredesgedachte, de milieuverontrei
niging, de Brusselse rand, passeren de revue 
Gloednieuwe nummers wisselen af met vaste waar
den van zangfeesten, Guldensporenvienngen en 
IJzerbedevaarten Uit de tweede straalschijf van 
Connie Neefs die in april 92 bij Davidsfonds/Eufoda 
uitgebracht is, worden eveneens een paar nummers 
gezongen 

Voor deze liedjes die, zowel naar inhoud als naar 
vorm, nogal eens afwijken van wat men doorgaans 
onder ,,het Vlaamse lied' verstaat, hebben vier 
vakmensen de handen in mekaar geslagen kom-
ponist en orkestleider Ene De Vos die ook Connie 
Neefs bij ,,Dit is het land" begeleidt, de Nederlandse 
komponist en klassiek dirigent Rene de Wilde, 
dichter kleinkunstenaar Jean-Pierre Roosen die te
vens de administratieve koordinatie voor zijn reke
ning neemt en dichter-tekstschrijver Mare van Cae-
lenborg die de artistieke supervisie had 

Via de Dienst Cultuurspreiding van de Vlaamse 
Gemeenschap is het mogelijk voor elke voorstelling 
een toelage aan te vragen De plaatselijke organisa 
toren ontvangen verder voor elke opvoering koste
loos 100 tekst- en programmaboekjes 

Het liedjesprogramma Dit is het land wordt tot 
eind 95 door Vlink aangeboden aan alle verenigin
gen, sociaal-kulturele organisaties, kulturele centra. 

- Vllnkofoon: Vlink, Umburgstraat 92, 9000 
Gent, tel . : 091/223.01.36 (24u. op 24u.) fax: 
091/225.85.08. Tot 26 juni: tel. 091/23.01.36 (24u. 
op24u.), fax: 091/25.85.08. 

JUNI 

21 IZEGEM: Busreis naar Lier en bezoek aan het 
steenbakkerijmuseum te Rumst Org VWG Ize 
gem 

23 WENDUINE Wilfned Vandaele interviewt Anna 
Nijsters, TV-korrespondente in de VS Om 20u in 
Wielingen, Graaf Jansdijk te Wenduine Inkom 50fr 
Org Knng Vlaanderen Morgen i s m DF, WF, 
Vermeylenfonds en Gemeentebestuur De Haan 

23 IZEGEM: Met V Club geleid bezoek aan de 
kruidentuin St Jonsstraat, Feestzaal Iso Om 

19u 30 aan ingang kruidentuin Inkom 40 fr Org 
Vlanajo 
27 LENDELEDE: Tuinfeest met barbecue in de tuin 
van Werner Vandenhende, Gentsestraat 21 Deel
name 350 f r p p , kinderen 180 fr Aanvang 
11u 30 Met inleiding door Chns Vandenbroeke en 
toespraak door senator Michiel Capoen Org VU-
Lendelede 
30 WAREGEM: Kunstgalerij Lana, Stormestraat 51 
Van 5 tot 30/6 tentoonstelling van de schilderijen 
van Marleen Haertjens Dagelijks van 13u30 tot 
18u 30 's Zaterdags 10-18u 30, 's zondags 14-17Ü 
Dinsdag gesloten 

ONTROERENDE HERDENKING TE DE PANNE 

Onder impuls van de laatste getuige van Abbevil
le, mevr Gaby Lijnkamp Warns, greep op zaterdag 
22 mei j I een herdenking plaats van de 3 oorlogs
slachtoffers die in 1978 van Abbeville naar De 
Panne werden overgebracht 

Het was een ontroerende en indrukwekkende 
herdenking waar een pleidooi werd gehouden voor 
menslievendheid, verdraagzaamheid en vrede 

Onaanvaardbaar blijft het feit dat verenigingen die 
zich ,vaderlandslievend noemen, zich haatdra 
gend blijven opstellen en zich blijven verzetten 
tegen het aanbrengen van de namen van de vier 
Brugse slachtoffers op de muur van de Karthuizenn 
nenkapel 

Het stadsbestuur van Brugge, dat op de plechtig
heid in De Panne vertegenwoordigd was en er een 
krans liet neerleggen, mag haar verantwoordelijk 
held met uit de weg gaan en mag zich met laten 
afdreigen, noch door groepenngen, noch door 
individuen 

Namens de Brugse vzw Informativa, die dit jaar 
instond voor de organisatie, werden bloemen neer
gelegd op de 3 graven, waarmee alle slachtoffers 
van alle oorlogen, en waar ook ter wereld werden 
herdacht 

Een lovenswaardig initiatief' 

ZOEKERTJE 
- TESIS - Student toerisme zoekt voor tesisdoe-
leinden zo vlug mogelijk en zo uitgebreid mogelijk 
bestand van personen die in het verleden Ierland 
hebben bezocht of dat in de toekomst plannen 
Adressen opsturen naar Patrick Dhaese, Sous-
beekstraat 59, 9250 Waasmunster 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

8940 WERVIK 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
brengt ter kennis dat overgegaan vi/ordt 
tot de samenstelling van een wervings
reserve (geldig tot en met 31 12 1994) 
voor de volgende betrekkingen (m/vr) 
gebrevetteerd verplegende, ziekenhuis-
assistent(e), sanitaire help(st)er, rust-
huishelp(st)er 

Het verplicht inschrijvingsformulier, alle 
voonwaarden en inlichtingen zijn te be
komen op het secretariaat van het 
O C M W , Steenakker 30 te 8940 Wer-
vik, de maandag tot en met de vrijdag 
van 9 tot 11 uur 

Telefoon 056/31 16 57 of 056/31 16 18 
Fax 056/31 42 06 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op 
dinsdag 20 juli 1993 
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UIT DE REGIO 

SABOTEERT CVP VORMING NIEUWE 
MEERDERHEID TE DENDERLEEUW? 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

18 TERJODEN: Kunsttentoonstelling van Ed De 
Buck en Mane-Paule Nolf, in de parochiezaal van 
Terjoden Opening met woord van Jan Van der 
Burght om 20u 30 Met receptie Open op 19/6 van 
15 tot 20u , op 20/6 vani O tot 13 en van 15 tot 20u 
en op 21/6 van 15 tot 18u Org Vlaamse Knng 
I s m VTB-VAB Erembodegem Terjoden 
19 GAVERE: 11de Zomerbarbecue Vanaf 19u30 
in zaal Nova, Steenweg 82 te Asper Kaarten aan 
500 fr, kinderen 250 fr Inschrijven tot 15/6 bij 
bestuursleden van VU Groot-Gavere 
22 NINOVE: Optreden van het gezelschap Maria 
Teil muziek, zang en humor Om 14u30 in zaal 
Berg en Dal, Brusselstraat Org VWG-Ninove 
23 GENT: Lezing door prof Ada Deprez over de 
vader van de Vlaamse Beweging Jan Frans Wil 
lems ' Om 14u 30 in zaal 410 van de RUG, ingang 
Blandijnberg, lift 4e verdieping Org Seniorenaka 
demie VWG Oost Vlaanderen Iedereen welkom 
26 LOCHRISTI: Zestiende gastronomische barbe
cue van de Dr Goossenaertskring Lochnsti Vanaf 
19u in zaal Uyttenhove, Zavel 7 Inschrijven tot 21/6 
bij de bestuursleden Deelname voor een volledig 
menu 600 fr 
27 MELLE: Reuze Braadspitfeest in het Hoeveken 
te Gontrode Met muzikale omlijsting Vanaf 11 u 30 
Info eri inschrijven 52 21 58 Org VU-Melle 

JULI 

4 OUDENAARDE: Barbecue in Dorpshuis De Lin
de, Berchemweg 250 te Melden Deelname 350 
f rpp , -12 j 170 f r Gast Kamerlid E Van Vaaren 
bergh Org Vlaamse Vnendenkring Oudenaarde 
I s m VU-Oudenaarde 
I I WAASMUNSTER: 11 juli fietszoektocht Vertrek 
tussen 13 en 14u in de Parochiezaal van de Ruiter, 
Sijpstraat Einde rond 18u Prijzen, drank en brood
jes zijn voorzien Org A Verbruggenkring 

HENRY VAN DE VELDE, 
EEN BEZIGE BIJ 

Tot 4 augustus kan men de overzichtstentoonstel
ling over Henry Van de Velde bezoeken in het 
Museum voor Sierkunst te Gent Los daarvan gaat 
terzelfdertijd een kleinere ekspositie door in de 
Gentse Universiteitsbiblioteek 

N a V de aandacht voor deze veelzijdige Vlaamse 
Art Nouveau en Modernistische kunstenaar ver 
spreidt het Vlaams Instituut voor Kunstzinnige Vor 
ming het 23 biz tellende brochuurtje Henry Van de 
Velde, een bezige bij in meerdere kunsten Dit kan 
aan de deelnemers van een kunstzinnig vormings-
initiatief uitgedeeld of gebruikt worden tijdens de 
voorbereiding ervan De kostprijs bedraagt 100 fr 
over te schrijven op rekening 068 2116595-82 van 
Vlink 

Elke organisatie of instantie mag overigens op 
Vlink beroep doen voor het inzamelen, samenstel 
len of vormgeven van brochuurtjes dokumentatie 
mappen en informatie over een kunstenaar, een 
kunstvorm, een artistieke stroming, kunstfilosofi 
sche en estetische opvattingen 

- Vjinkofoon: Vlink, Limburgstraat 92, 9000 
Gent, tel.: 091/223.01.36 (24u. op 24u.) fax: 
091/225.85.08. Tot 26 juni: tel. 091/23.01.36 (24u. 
op24u.), fax: 091/25.85.08. 

De CVP doet vanalles om te voorkomen dat de 
gemeente Denderleeuw opnieuw bestuurbaar 
wordt Het is in ieder geval alsof men te allen prijze 
wil verhinderen dat de VU de gebroken meerder
heid „depanneert', zoals zij dat noemt Waarom 
met de CVP, noch raadslid De Zitter maar wel de VU 
daartoe gedoemd \s, werd in een brief aan de leden 
uitgelegd 

ANONIEME BRIEF 

Tegen al die logika in blijft de Volksunie het 
mikpunt van stelselmatige aanvallen en gaat men 
zelfs zover haar achterban te bewerken In een 
anonieme brief, zogezegd uitgaande van een be
zorgd VU-lid, wordt zelfs gepoogd tweedracht te 
zaaien Deze bnef kwam terecht bij VU'ers en 
CVPers 

Geen argument is te laag om leden en kiezers op 
te zetten tegen het VU-bestuur Het gaat dan over 
gewillig depaneren, nog gauw een schepenzeteltje 
meepikken, het mee helpen benoemen van familie
leden van de schepen die geacht wordt baan te 
ruimen, inslikken van pnncipes, de toetreding tot 
een vzw waarvan de afschaffing wordt bepleit, 
voortdurende koersveranderingen, enzomeer En 
dan zijn er nog persoonlijke aanvallen in de anonie 
me bnef, bnef die overigens perfekt in deze lijn past 

Blijkbaar wil de CVP kost wat kost voorkomen dat 
de VU toetreedt tot de meerderheid, voorkomen dat 
WIJ onze stempel drukken op het nieuw bestuursak
koord, voorkomen dat de nieuwe ploeg de gemeen
te financieel gezonder maakt 

Misschien dacht de CVP zich bij de komende 
verkiezingen gemakkelijk te kunnen opwerpen als 
de redder van een gemeente die 6 jaar lang werd 
mismeesterd'' Zo gezien treedt de VU nu inderdaad 
op als spelbreker En is de lasterkampanje mets 
anders dan een teken van schrik voor de komende 

Met ontsteltenis heeft de VU van het arrondisse 
ment Gent-Eekio kennis genomen van de verschnk 
kelijke aanslag in het Duitse Solingen waarbij 5 
leden van een Turkse familie omkwamen De VU 
begrijpt volkomen de woede en verontwaardiging 
onder de Turkse gemeenschap Toch moeten bal 
dadigheden veroorzaakt door een kleine minder 
held, eveneens veroordeeld worden 

WIJ moeten er alles voor doen opdat in het 
arrondissement Gent-EekIo, waar een belangijke 
migrantengemeenschap aanwezig is dergelijke in 
cidenten vermeden worden 

Daarvoor moet voor de VU-Gent Eekio 

- Een permanente dialoog met de vertegen
woordigers van de migrantengemeenschap op 
gang worden gebracht om alle eventuele proble
men tijdig te onderkennen en uit te praten, 

- De wederzijdse verdraagzaamheid en het 
respekt voor eikaars kultuur bevorderd worden door 
eerlijke en open informatie in onderwijs en via de 
media, 

- Een gastvrij onthaal de regel zijn en gepaard 
gaan met respekt en eerbiediging van de wetten en 
dekreten van het gastland, met aandacht voor 
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gemeenteverkiezingen omdat de beoogde kam
panje (en zetelwinst) in het water dreigt te vallen 

IN HET BESTUUR? 

Daar zal het hoe dan ook wel om draaien, dat is 
menselijk gedrag, evengoed als dat van het Vü-
bestuur dat met haatdragend wenst te zijn 

Dit gezegd zijnde over de CVP - en grotendeels 
eigenlijk ook over raadslid De Zitter - willen we met 
ontkennen dat de voorbije maanden voor ons 
evenmin gemakkelijk waren En nog zijn, zolang 
geen nieuwe meerderheid is gevormd Vandaar dat 
WIJ inderdaad willen dat al op de eerstvolgende 
gemeenteraad de nieuwe ploeg aantreedt in de 
feiten en met klare afspraken voor de toekomst 

De voorbije dagen is het gesprek tussen SP, VLD 
en VU dermate verbeterd, dat een paar misverstan
den konden worden opgeruimd De doorbraak lijkt 
eindelijk in zicht, zodat nu kan gebeuren wat elk 
rechtgeaard demokraat-die kan-tellen de beste op
lossing noemt, een oplossing die een einde stelt 
aan maanden aanmodderen van iedereen Kon-
kreet wit dat zeggen dat ondermeer Erna Scheer-
linck (VU) eerstdaags schepen zou moeten worden 
Het gezond verstand en de wil lijken ons immers 
aanwezig - ook bij SP en VLD - om er de 
komende 19 maanden het beste van te maken, ten 
bate van al de inwoners van Denderleeuw 

Bovenstaande tekst werd op de perskonferentie 
van dinsdag 1 juni j I door het bestuur van VU-
Denderleeuw medegedeeld De persmap die daar 
werd uitgedeeld, bevat ondermeer ons antwoord 
met verduidelijkend feitenmateriaal op de aantijgin 
gen vanwege CVP en scheurlijst Gemeentebelan
gen 

Geïnteresseerde lezers van WIJ kunnen deze 
teksten bekomen op eenvoudig verzoek Bellen 
naar raadslid Andre Ottoy (053/66 19 57) 

Erwin Vermeire 

ieders rechten en plichten Om de vlotte integratie in 
onze gemeenschap te bewerkstelligen is het aanie 
ren van de Nederlandse taal daarbij het allernood 
zakelijkst 

De Volksunie sluit zich volmondig aan bij de 
oproep tot verdraagzaamheid Voor de VU is ver
draagzaamheid een universeel en ondeelbaar ge
geven dat met a la carte kan toegepast worden Men 
kan met alleen de vrede met andere volkeren 
nastreven of verschillende bevolkingsgroepen naar 
elkaar willen toebrengen wanneer men vandaag 
ook met in eigen land een einde maakt aan de 
gevolgen van de naoorlogse repressie 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vr geboren 07 09 70 Licentiaat in 
de handels- en konsulaire wetenschappen Zoekt 
werk in de provincie West-Vlaanderen 0/Ref 
930102 Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 
tot 15u 
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DAG VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
TE TEMSE 

De Dag van de Vlaamse Gemeenschap gaat te 
Temse op 26 juni a.s. door in het Parochiaal 
Centrum Kristus Koning, Prinsenlaan te Temse. 
Vlaanderen in Europa. 

Programma: Karel Declercq brengt een mild-
ironlsch kabaret. Hij plaatst daarin Vlaanderen in de 
hoofdrol, met als inspiratiebron ondermeer BRTN-
televisie en VTM. Karel Declercq plaatst bestaande 
toestanden en personen in een humoresk kader. Hij 
Is een geprezen medewerker aan verscheidene 
radio- en TV-programma's. 

Als gastspreker mogen wij die avond Johan 
Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, Staatsher
vorming en Buitenlandse Handel verwelkomen. 

Kaarten wk. 75 fr., reduktiehouders 50 fr. en 
Gezinskaarten 250 fr. Aan de kassa resp. 100,75 en 
300 fr. Kaarten telefonisch te bestellen op volgende 
nrs.: 033/771.55.47 (Dirk Van Bruysel), 
03/771.30.82 (Wauman), 03/771.35.28 (Wilfried Van 
Bruysel), 03/771.50.71 (Frangois Van Royen) alsook 
op het Gemeentehuis en Kultureel Centrum van 
Temse (03/771.00.03 & 03/710.12.12). 

De Dag van de Vlaamse Gemeenschap is een 
samenwerking van het OW Temse (Amedee Ver-
bruggenkring, Gebrs. Van Raemdonckkring, VOS, 
Davidsfonds) i.s.m. het Gemeentebestuur van Tem
se en de Dienst Kultuurspreiding en Kulturele Cen
tra van het Bestuur Volksontwikkeling en Openbaar 
BIblioteekwerk. 

PRIJSKAMP BRUSSELS 
BARBECUEFEEST 

De mand die diende geschat te worden op de 
barbecue van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
woog 22 kg, 700 gr. De uitslag wees uit dat niemand 
het juiste gewicht geraden had. Ze werd gewonnen 
door de dichtstbijzijnde, met 22 kg, 740 gr., door de 
heer Bart Cobbaut, Bosstraat 2 te 9310 Baardegem. 

Hartelijk proficiat! 

VUJO-KUL GAAT DOOR! 
Na het meer dan behoorlijke werkjaar '92-'93 

komt het er voor VUJO-KUL op aan om op hetzelfde 
elan door te gaan. 

Zulks is uiteraard de bedoeling, en daartoe wordt 
er reeds een eerste maal bijeengekomen op vrijdag 
2 juli a.s. 

Om 15u. worden die namiddag in het stamlokaal 
„Den Engel" op de Leuvense Grote Markt de 
hoofden bij mekaar gestoken om, naast een korte 
evaluatie van het voorbije werkjaar, de lijnen uit te 
zetten voor het komende werkjaar. Bovendien zet 
Sofie er haar eerste plannen m.b.t. het sekretariaat 
uiteen, geeft penningmeester Roel er een kort 
overzicht van de financièle toestand van VUJO-KUL 
en biedt afscheidnemend voorzitter Koen 't Sijen er 
een rondje aan. 

Als vanzelfsprekend is iedereen welkom, zeker 
ook zij die in oktober hun eerste stappen in het 
Leuvense universitaire (& hogeschool-)wereldje zul
len zetten. Tot dan! 

JUNI 
19 LIEDEKERKE: Vlaamse Kring Pajottenland no
digt uit op zijn 14de Braadfeest. Vanaf 18u. in de 
Parochiezaal, Fabriekstraat 3A. 
20 HOFSTADE: Jaarlijkse dessertnamiddag in zaal 
Parochiecentrum, Ambroosstwg. 2 (achter de kerk). 
Van 14 tot 19u. Org.: VU-Hofstade. 
20 AARSCHOT: Fietshappening. Vertrek Statie
plein om 14u. Deelname 100 fr., koffietafel inbegre
pen. Info: Willy Salaets, 016/56.06.09. Org.: VU-
Aarschot. 
25 LENNIK: Barbecue in de tuin van Huize Zwar-
tenbroek, Zwartenbroekstraat 127? vanaf 18u. (bij 
slecht weer binnen) Org.: Pajottenlands Jongeren
centrum. 
27 AARSCHOT: Dauwtocht. Vertrek om 6u. op de 
parking voor het oud gemeentehuis van Langdorp. 
Deelname 100 fr., koffietafel inbegrepen. Info: Willy 
Salaets, 016/56.06.09. Org.: VU-Aarschot. 

JULI 
2 LEUVEN: Bestuursvergaderig VUJO-KUL in stam
lokaal Den Engel, Grote Markt, om 15u. Met o.a. 
evaluatie voorbije werkjaar, afscheid voorzitter Koen 

't Sijen. Iedereen welkom. Org. en info: Mare 
Hendrickx, 015/20.15.16. 
3 ASSE: Guldensporenviering met o.m. de groep 
Incar. Zaal Ter Krokegem, Stwg. op Dendermonde 
(aan de kerk) te Asse-Krokegem. Org.: De Wekker-
Asse. 

4 WOLVERTEM: Guldensporenfeest, 12u. Barbe
cue, 14u. Vlaamse Kermis, 16u. Midnight Team, 
20u. Jo Vally in het domein Neromhof Wolvertem. 
Org.: Karel Bulsfonds Meise en andere verenigin
gen. 

4 WEMMEL: Vlaams Volksfeest, in de Zandloper. 
Van 14u. tot 14U.30: start familiale wandelzoek
tocht. 16u.: optreden dansgroep. 17u.15 optreden 
Karel Declerck, kabaret. 19u.45 optreden „Oom-
nan", Vlaamse rock. Met taart, boterhammen met 
platte kaas e.d. Org;: Vlaamse Kring en FW-
Wemmel. 

10 WOLVERTEM: Feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Mannenkoor De Bie uit Opwijk, feestrede 
door Hugo Schlltz en optreden van Jef Burm. Om 
20U.15 in de Gemeenteschool, Hoogstraat 40 te 
Wolvertem. Org.: Karel Bulsfonds e.a. 

MANDAATWISSEL TE DEURNE 

Het bestuur van Volksunie Deurne koos Freddy 
Laurent als opvolger van Kris Tielemans in de 
Deurnese distriktsraad. Tielemans, universiteitsstu
dent en sinds lange jaren VU-militant, ging onlangs 
in 's Gravenwezel wonen, hij zal daar de plaatselijke 
VU-afdeling ven/oegen. Op de foto v.l.n.r. Kris 
Tielemans, Jan Hendrickx (gewezen gemeente

raadslid en ondervoorzitter VWG-Antwerpen), Cari-
ne Rincheval (sekretaresse VU-Deurne) en nieuw
bakken raadslid Freddy Laurent. Wie ook mee wil 
werken kan inlichtingen bekomen op volgend nr.: 
03/322.45.27. 

Leo Puissant 

i^Si 'S> ANTWERPEN 
JUNI 

22 KALMTHOUT: FW-Kalmthout bezoekt het Ru
bens Cantoor, samen met FW-Berchem. Om 
l lu.30 stipt aan het Rubenshuis te Antwerpen. 
22 SINT-KATELIJNE-WAVER: Bert Anciaux vertelt 
over ,,ervaringen tijdens één jaar VU-voorzitter-
schap". In Parochiecentrum Elzestraat, Clemen-
ceaustraat 111, om 20u. Org.: VU-Katelijne-Waver. 
26 KAPELLEN: Braadfeest in zaal Muysbroeck, 
Binnenweg te Kapellen. Aanvang: 19u.30. Gast: 
arr. voorzitter Koen Raets. Org.: VU-Kapellen. 

JULI 

4 WIJNEGEM: 11 juli-wandelzoektocht. Vertrek en 
aankomst in Oud Gasthuis, Polyvalente zaal, Turn-
houtsegaan 199 te Wijnegem. Inschrijving vanaf 

13u., deelname: 100 fr. Org.: VU-Wijnegem. 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest, Kerk-
plaats Wommelgem. Aanvang: 20Ü.30. Voorpro
gramma : 20u. Org.: KK Jan Puimège. 
11 BERLAAR: Met bus vanuit Berlaar naar Brussel-
Guldensporenviering. Dagtocht, met eveneens 
wandeling met gids. Avondprogramma in Paleis 
voor Schone Kunsten vanaf 20u. Info: Walter Luy-
ten, 03/482.11.93. Kosteloze deelname mits in
schrijving voor 2 juli. 
11 WESTERLO: 11 juli-viering In De Garve, in 
Zoerie Parwijs. Om 14u. natuun/vandeling o.l.v. 
Rosa Geens-Dierckx. Omstreeks 17u. 11 juli-toe-
spraak door Johan Sauwens. Vanaf 18u. braad
feest. Inschrijven voor 1/7 bij VU-WesterIo aan 250 
fr.p.p. Org.: VU-Westerlo. 
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KOMT ER EEN ONDERZOEKSKOMMISSIE 
INMECHELEN? 

WILLEM DE MEYER, 
WIE KENT HEM NOG ? 

Tien jaar geleden overleed deze Vlaamse Bard, 
die gedurende bijna een halve eeuw, ons volk 
zingend heeft wakker gehouden 

Op zondag 7 november 1993 (14u 30 in de KNS) 
wil WKB bewijzen dat, mede dank zij Willem De 
Meyer ons volk nog kan en wil zingen 

Gust Teugels, belast met de samenstelling en 
koordinatie van deze 28ste Dag van het Vlaamse 
lied, doet via deze weg een oproep, misschien ook 
naar u 

Wie heeft Willem (persoonlijk) gekend en kan van 
hem getuigen of herinnert zich markante gebeurte
nissen of fijne anekdoten over hem "> 

Laat het weten of bezorg het aan Gust Teugels, 
Vredestraat 181, 2550 Kontich (03/457 18 20) 

LIMBURG 
JUNI 

20 BERINGEN: De afdelingen Benngen, Ham, 
Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderio 
groeperen zich om naar het „Volksuniefeest" te 
Wachtebeke te gaan Samenkomst op parking van 
Cafe-dancing Anglo-Palace, afrit Kwaadmechelen, 
t o Calodar,ts 13u en13u30 NB inschrijvingen 
voor BBC dienen uiterlijk binnen te zijn op 20/6 bij 
Jaak Boelaers (013/66 24 51) 

Op 25 mei j I organiseerde de kommissie Vrou-
wenarbeid van de GOM-Limburg een studienamid
dag rond tewerkstelling en werkloosheid van vrou
wen De studienamiddag ,,Vrouw en-Werk" werd 
georganiseerd in samenwerking met de VDAB, 
STC, LISO, SIM, PWL en UOO 

Onder voorzitterschap van gedeputeerde Frieda 
Brepoels, voorzitter kommissie Vrouwenarbeid, bo
gen vijf werkgroepen zich over de knelpunten die de 
tewerkstellingskansen van vrouwen sterk beïnvloe
den gelijke kansen, bejaardenzorg, mobiliteit, stu 
diekeuze van meisjes en beroepsopleiding 

De bedoeling was eerst een evaluatie te maken 
van de voorbije 5 jaar en vervolgens te bekijken 
welke nieuwe akties ondernomen kunnen worden 

EEN SITUATIESCHETS 

De verschillende sprekers die aan bod kwamen, 
mevr Brepoels, gedeputeerde, dhr Lauryssens, 
direkteur VDAB-Hasselt, dhr Nouwen, voorzitter 
STC-Limburg en dhr Schiepers, voorzitter GOM-
Limburg vonden de situatie van de vrouw op de 
arbeidsmarkt allerminst gunstig 

In apnl 1987 werd in Limburg het Toekomstkon-
trakt afgesloten met als doelstelling het werkloos
heidspeil in Limburg op 10 jaar tijd terug te brengen 
op het Vlaams gemiddelde Anno 1992 is er nog 
steeds een surplus van 1 200 mannen en maar liefst 
11 000 vrouwen die werkloos zijn 

Deze groep van werkloze vrouwen wordt voorna
melijk door dne elementen gekenmerkt Het zijn 
veelal laaggeschoolden of verkeerd opgeleide vrou 
wen, de helft van hen is langer dan 5 jaar werkloos 
en 68% van deze groep bevindt zich in de leeftijds 

Op de Mechelse gemeenteraadszitting van 7 juni 
j I werd volgend voorstel van de VU-gemeente-
raadsfraktie besproken 

De Mechelse gemeenteraad stelt voor 
- gelet op de resultaten van een onderzoek 

IV m de werking van lokale huisvestingsmaat 
schappijen, door minister N De Batselier bekend 
gemaakt, 

- gelet op persartikels over mogelijke onregel
matigheden bij de cv Mechelse goedkope wonin
gen (MGW), 

- gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 
28 maart 1989,19 december 1991,27 februari 1992, 
1 juni 1992 en 20 augustus 1992, houdende de 
afvaardiging van de gemeenteraad in de cv MGW, 

het kollege van Burgemeester en Schepenen te 
gelasten met het installeren van een gemeentelijke 
onderzoekskommissie, met volgende minimumop-
dracht 

- alle klachten van mogelijke gedupeerden 
1V m het toewijzen van een sociale woning, onder
zoeken , 

- onderzoeken of de cv MGW beschikt over een 
duidelijke administratie die bewijst dat de toewijzing 
van sociale woningen volgens de wettelijke regie 
mentenngen gebeurt, 

kategone van 20 tot 40 jaar Opvallend is ook dat de 
grootste groep werkzoekende vrouwen woonachtig 
IS in Midden Limburg 

Faktoren die een bijkomende belemmering bete 
kenen voor de tewerkstellingskansen van vrouwen 
zijn ondermeer een tekort aan kinderopvang en het 
ontbreken van ven/oersmogelijkheden 

Tot slot dient ook nog vermeld dat de tewerkstel
ling van vrouwen zeer konjunktuurgebonden is, wat 
zeker geen troef voor de toekomst is 

BEVINDINGEN 

Nadat in de werkgroepen was nagedacht over de 
diverse problematieken, werd tijdens de plenum-
bijeenkomst een samenvatting weergegeven 

Gedeputeerde Brepoels bundelde de bevindin 
gen en aktie-voorsteilen van de kommissie Vrou
wenarbeid samen De kommissie pleit voor een 
meersporenbeleid dat wordt afgestemd op 3 doel 
groepen 

1 Voor de studerende meisjes wordt het als een 
prioriteit beschouwd dat het onderwijsaanbod ar 
beidsgenchter dient te worden 

2 Voor de werkende vrouwen dient de marktposi
tie te worden verstevigd wat met alleen het behoud 
van banen maar eveneens het kreeren van nieuwe 
banen inhoudt Uit de werkgroepen kwam tevens 
naar voren dat er in de diskussie rond arbeidsher 
verdeling een reëel gevaar schuilt, namelijk dat er 
nog meer vrouwen werkloos worden 

3 De werkloze vrouwen tenslotte moeten op maat 
worden begeleid, dit gaat dus van bemiddeling tot 
opleiding en uiteindelijk tot tewerkstelling 

- het opmaken van een rapport dat de aantijgin
gen IV m gesjoemel bij de cv MGW bevestigt of 
ontkent 

De kommissie kan desgewenst zijn opdracht 
uitbreiden 

De kommissie wordt samengesteld uit 10 leden 

- drie afgevaardigden van het kollege van Bur
gemeester en Schepenen 

- éen afgevaardigde namens iedere politieke 
fraktie in de Gemeenteraad (VU, Agaiev, SP, CVP, 
CDV, VLD, VB) 

- de voorzitter wordt aangeduid door het Sche-
penkollege 

- de vergadering kan bijgewoond worden door 
een personeelslid van de Stad voor de administra
tieve handelingen 

Het eindrapport wordt overgemaakt aan alle Ie 
den van de gemeenteraad en via de pers openbaar 
gemaakt 

De meerderheid heeft het voorstel verworpen 
maar een ontkenning van de aantijgingen werd met 
gegeven 

VU fraktievoorzitter Koen Anciaux deelde achteraf 
nog mee dat eerstdaags een gelijkaardig verzoek 
naar minister De Batselier wordt verstuurd 

Er werd voorts opgeroepen tot meer overleg 
tussen de verschillende instanties en opvallend was 
ook de vraag naar een mentaliteitsverandering bij 
alle betrokkenen 

NIET ROOSKLEURIG 

De slottoespraak zou gebracht worden door 
mevr LeonaDetiege minister van Tewerkstelling en 
Sociale Aangelegenheden, maar haar woordvoer
der Bob De Richter nam deze taak op zich 

De minister schetste nogmaals de situatie van de 
vrouw op de arbeidsmarkt, maar dan op Vlaams 
niveau 

In Vlaanderen zijn er in het totaal 128 000 volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloze vrouwen, wat een 
stijging inhoudt van 19% op een jaar tijd Verder is 
het opvallend dat onder de 196 499 onvrijwillig 
deeltijdse werklozen maar liefst 167 121 vrouwen 
zijn 

Om tot een integrale aanpak van het probleem te 
komen kunnen er 4 soorten akties worden geno
men bijkomende initiatieven zoals nieuwe oplei-
dings of begeleidingsprojekten die inspelen op de 
vraag van de arbeidsmarkt, differentiëring van de 
bijkomende initiatieven, voorstellen van besluitwijzi-
ging en tot slot kwaliteits- en imagoverbetenng van 
het bestaande dienstenpakket van de VDAB 

Na deze boeiende en leerrijke namiddag gingen 
veel vrouwen, maar ook mannen, naar huis met het 
gevoel dat het er met zo rooskleurig uitziet voor de 
vrouw op de arbeidsmarkt, maar dat men vastbeslo
ten IS eraan te werken Al bij al een hoopgevend 
gevoel 

^pn Onkt^'-'x 

WERKLOOSHEID ONDER DE LIMBURGSE VROUWEN IS VERONTRUSTEND 
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ZWART-WIT 
In Wederwoord (WIJ, 3 juni j.l.) schnjft Gabi 

Konings, Riemst, niet akkoord te gaan met 
het artikel aangaande een „onafhankelijke" 
raad van bestuur van BRTN (WIJ, 20 mei). 

Groot gelijk. Het heeft geen zin zwart/wit
standpunten idem te beantwoorden. 

Bijkomende bedenking. 
De BRTN-tekst werd ondertekend door een 

kleine honderd personeelsleden (WIJ, 20 mei 
j.l.). Een kleine kontrole maakt ons duidelijk 
dat het personeelsbestand van de BRTN ver 
boven de 3.000 is. 

Zwijgende meerderheid? 

Ferre De Beukelaer, Kontich 

OW 
Artikels over de Vlaamse Beweging lees ik 

meestal met veel amusement én ergernis. U 
citeert overvloedig uit een dergelijk artikel in 
De Morgen. Ik weet niet of de woorden die 
mijn kollega's Vlaamse bewegers in de mond 
namen korrekt werden weergegeven, wat 
mijn woorden betreft weet ik het wel. Op de 
vraag van de DM-joernalist hoe het nu zit met 
mijn (volgens hem vaststaande) simpatie 
voor het Vlaams Blok antwoordde ik:,,Indien 
die zo groot zou zijn, dan zou ik liever voor 
het Vlaams Blok in het parlement gaan zitten. 
Dan verdiende ik er nog aan, nu kost de 
beweging me alleen maar geld. Ik veronder
stel dat het Vlaams Blok wel belangstelling 
zou hebben om een voorzitter van een 
Vlaamse vereniging op de lijst te zetten". Wat 
ze ervan gemaakt hebben konden we nu ook 
in WIJ (3 juni j.l.) lezen. Wel blijf ik bij mijn 
standpunt dat de Vlaamse Sint-Michielspoliti-
ci niet rechtlijnig bleven met hun eigen woor
den en de WB wel. 

Wat ook steeds weerkeert is het simplisme, 
waar ook u niet aan ontsnapt, om alles te 
vertalen in de deling VUA/laams Blok. Wat 
men van bv. Van Gerven ook mag beweren, 
hem een (krypto-)Vlaams Blokker noemen is 
toch wel heel erg gemakkelijk. En waarop 
steunt de idiote uitspraak dat het OW een „te 
rechtse" koers zou varen? Misschien be
weert Vermeylenfonds voorzitter Laridon dat 
wel, maar we mogen toch verwachten dat 
dergelijke uitspraak met enige voorbeelden 
wordt geïllustreerd. 

Intussen is het me nog steeds onduidelijk 
waarom het IJzerbedevaartkomitee het 
Vlaams overleg heeft verlaten. Onenigheid 
over Sint-Michiel, verschillende vizies over de 
Vlaamse Beweging, persoonlijke aversies... 
Kan er dan alleen overleg zijn tussen vereni
gingen die over alles hetzelfde denken en 
waarvan de voorzitters samen in één tentje 
op vakantie gaan? En ik die in m'n naïviteit 
dacht dat het OW een pluralistisch overleg-
centrum was. De WB wenst in elk geval het 

overleg niet op te blazen en ik hoop van de 
anderen hetzelfde. 

Ik wacht dus nog steeds in spanning op 
een ernstige joernalistieke enquête van de 
toestand, die me erg zou interesseren. Daarin 
zou dan aan enkele Vlaamse voorzitters eens 
de vraag kunnen gesteld worden of ze niets 
beters te doen hebben dan ruzie maken. 

Peter De Roover, WB-voorzltter 

Red.: De bewering dat Van Gerven een 
„(krypto-)Vlaams Blokker" Is, komt in de 
OW-bijdrage in WIJ van 3 juni niet voor. 
Het simplisme om de moeilijkheden in het 
OW te herleiden tot een VU-Vl.blok-deling 
werd door Van Gerven bovengehaald. 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrleven. De an
dere publiceert zi], naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

INDIEN 'K EEN 
VOGEL WARE 

Zo 'k kon vliegen, zoals als een vogel, hier 
en daar, dan zou 'k aan regeerders, die 't volk 
beliegen, zeggen „vertel de waarheid en doe 
niet zo raar". 

'k Zou ook vliegen naar de partijlokalen en 
vragen ,,wil stoppen met dat onderting ge
twist, denk eerst en vooral aan Vlaanderen, 
ons land, dat, met uw samenwerking, beslist 
z'n volledige zelfstandigheid zal halen". 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

VOORBEELD 
WIJ is ongetwijfeld het meest demokrati-

sche tijdschrift van ons land. Neem b.v. de 
lading lezersbrieven waarin kritiek geleverd 
wordt op de partij inzake WIJ. 

Waag iets dergelijks maar te bekomen in 
de meeste andere tijdschriften! In het Evan
gelie zou staan dat ,,als iemand u een kaak
slag geeft dat men zijn andere kaak voor een 
tweede slag moet aanbieden". 

Toch vind ik dat WIJ moet weerleggen wat 
in brieven leugenachtig geschreven wordt. 
Neem nu de uitnodiging van de lezer, die 
vraagt dat we ambassadeurs van VLAANDE
REN worden in het buitenland (WIJ, 3 juni). 

Volledig akkoord en voor de Vlaamse open
bare radio (helaas nog steeds BRTN ge
noemd) meen ik dat ze flink werk leverden 
door het woord VLAANDEREN in het logo op 
te nemen voor de utzendingen voor het 
buitenland. 

De lezers heeft zelfs gelijk als hij voor 
voertuigen uit Vlaanderen venwacht dat b.v. 
VL officieel moet aangeprezen worden; na 
Sint-Michiel is de minister van Verkeerswe
zen, meen ik, verplicht iets in die richting te 
doen. 

Het mooiste voorbeeld zijn de platen die 
voor Zwitserland (CH) worden gebruikt. 

S. Van Bachten, Oostende 

PERSONENKULTUS? 
Enige tijd geleden las ik een uitgebreid 

intervieuw met dhr. Guy Verhofstadt. 

Wat mij toen mateloos ergerde was het IK-
en MIJN-(bezittelijk voornaamwoord)gebruik, 
wanneer hij over zijn partij of partijstandpun
ten sprak. Ik heb in het inten/ieuw toen alle 
ik's en mijn's met rood aangestipt en nadien 
alles opgeteld; het was een merkwaardig 
resultaat. 

Tot mijn spijt stel ik een gelijkaardig taalge
bruik in de Volksunie vast. B.v.: „Bert nodigt 
uit". Ik was van mening dat het om een VU-
bijeenkomst gaat en niet om een persoonlijke 
aangelegenheid. 

In intervieuws, VNOS-uitzendingen... 
spreekt voorzitter B. Anciaux graag in termen 
als ,Jk zal mij hiertegen verzetten", „mijn 
standpunt zal gevolgd worden"... Daar waar 
het gaat om partijstandpunten. 

Op de grote VU-meeting vorig jaar op de 
Heizel te Brussel, werd de toespraak van de 
voorzitter voorafgegaan door een minuten
lange video-evokatie over zijn leven, vanaf de 
wieg tot nu. 

Hoeft een dergelijke personenkultus? 

Karel Uyttersprot, Lebbeke 
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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 * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

aele 
gcmio^W 3ms4y^'<^'^ 

Zitplantscn feest
zaal voor 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak legen spe
ciale prijzen - loc-
rjstenmenu 295 fr. 

AFSMNNING 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

J Ca^é ^(KA 9ioteC ^ 
— CambftiMus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

m= Jê 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclalteiten bruitoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 
Bi) vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetmg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomsich kompieks, gelegen op amper 15 mm. van de kust, stelt U een zee voor van kalmtge, 
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek. 

Wij bieden U: 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort. 
- Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 715 fr. tot 1600 fr. 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's. 
- Kamer (2 pers.) met uitgebreid ontbijt: 2400 fr. 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden. 
- Week-end verblijf en gastronomische weekends. 
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur. 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden; 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 07 fax 058/289 381 



Jan De Nul N.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 
Phone (53) 731.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 

(53) 77.28.55 


