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EERST DIT 

SPITAIR VLEUGELLAM! 

O
p 20 februari 1992 stonden Volksunie-mensen op de 
trappen van het Sabenagebouw in hartje Brussel, zij 
protesteerden tegen het akkoord dat zou gesloten 
worden tussen Sabena en Air France en leidde tot 
wat algemeen bekend geraakte als Spitair De Brus
selse politie diende de VU'ers te beschermen tegen 
woedende vakbondsmilitanten die maar met konden 
begrijpen dat een politieke partij zich verzette tegen 
een akkoord dat de redding van Sabena betekende 
Een piepjonge vakbondsmilitant schreeuwde „ge
obsedeerde taaiflaminganten", het spandoek ,,Sa

bena geen Franse kolonisatie" werd op eieren onthaald 
Anderhalfjaar later leggen dezelfde vakbonden de luchthaven 

van Zaventem lam • de verkoop aan Air France heeft met de 
verhoopte redding voor Sabena gebracht Integedeel, de natio
nale luchtvaartmaatschappij zit meer dan ooit aan de grond, 
Spitair IS kompleet vleugellam i De VU heeft met opgehouden 
deze afgang te voorspellen, vandaag krijgt zij gelijk, het is een 
bittere vaststelling Want het was duidelijk dat al wie de 
samenwerking tussen Sabena en Air France verdedigde dat met 
om ekonomische reden deed maar om politieke De goege
meente en het personeel werd nog maar eens bedrogen met 
mooie woorden en dito vooruitzichten 
Wat WIJ toen reeds wisten wordt thans 
bevestigd de verkoop aan Air France 
was geen ekonomisch dossier maar een 
politieke daad op bevel van dieu Spi-
taels I Allen die toen het PS-bevel heb
ben uitgevoerd dragen grote verant
woordelijkheid Zo horen wij EG-kom-
missaris Karel Van Miert de beslissing 
nog vung verdedigen in De Zevende Dag 
en de VU ,,provincialisme" venwijten 

Onze lezers kennen de voorgeschie
denis Sinds 1986 voerde Sabena-top-
man Van Rafelghem gesprekken met het 
Skandinaafse SAS, maar zonder rezul-
taat In 1988 kwamen Luxair en de KLM 
aan de beurt maar Spitaels wou van geen Hollanders weten Een 
jaar later wordt mét KLM en British Airways de vennootschap 
Sabena World Airlines (SWA) opgericht maar na het overlijden 
van dhr Van Rafelghem komt in november 1990 Pierre Godfroid 
aan het bestuur In zijn boek Vlaanderen een Franse kolonie ^ 
citeert Hans Brockmans een ingewijde die beweert dat de taak 
van Godfroid er in bestond ,,De SWA-deal te kelderen Dat wilde 
de PSC Later konden dan gesprekken beginnen met Air France 
Zoals bij krisismanagers stond zijn opdracht vast " 

Over de aanstelling van Godfroid bestaat enige onduidelijk
heid, het heet dat de CVP een partijgenoot aan het hoofd van 
Sabena wou, wanneer Godfroid ook haar keuze was mogen de 
Vlaamse kristen-demokraten „fier" zijn over de aanduiding van 
deze Franstalige Antwerpenaar ,,met weinig oog voor Vlaamse 
belangen" (H Brockmans) 

Andere bronnen bevestigen dan weer dat het Hof een met 
onbelangrijke rol heeft gespeeld in de verkoop aan Air France, 
als de Sabena-toestellen koste wat kost (en in deze is de 
uitdrukking terecht) maar verder met een Belgisch vlaggetje 
konden rondvliegen i Dat deze Belgisch-nationalistische ver
zuchting de waarde landgenoten handen vol geld kost leek 
bijkomstig te zijn Ook voor het Hof dat anders zo graag 
moraliserende wenken geeft 

In maart '92 komt de regering-Dehaene weer met geld over de 
brug 9 miljard, nog diezelfde maand wordt het samenwerkin-
gakkoord met Air France getekend. 

Herman Candnes, die het dossier op de voet volgt, waar
schuwde toen dat de operatie voor Sabena een pleister op een 
houten been is Op dat ogenblik was het volgens het VU-
kamerlid reeds duidelijk dat de nieuwe kansen voor tewerkstel
ling langs de kant van de luchthaven zouden liggen, eerder dan 
door de uitbating van een eigen luchtvaartlijn 

Ik ben er steeds van overtuigd geweest, zegt Candnes, dat er 
voor Sabena wel een toekomst is maar dan als kleiner en meer 
gespecialiseerd bedrijf Nu zeggen, zoals de Sabena-voorzitter, 
dat moet gekozen worden tussen inleveren of het faillissement is 
sociale woede wekken Terwijl over andere mogelijkheden met 
gesproken wordt en met ingespeeld wordt op nieuwe internatio
nale marktomstandigheden De afbouw van de met-rendabele 
interkontinentale vluchten ten voordele van een hub-and-spoke-
luchthaven waarbij Zaventem tot tussenstation wordt uitge
bouwd en van waaruit de rest van Europa aangevlogen wordt is 
met doorgegaan Integendeel, het is Air France dat zich deze rol 
aanmeet, in plaats van partner is de maatschappij konkurrent 
geworden De Franse maatschappij weet wel waarom zij deze 
gunst met aan Zaventem laat, zij zit zelf in de financiële 
problemen 

Na het kwijtschelden van 16 miljard schulden en de inbreng 
van 9 miljard wil de federale regenng nu 
met meer investeren in Sabena Om te 
overleven verkocht de maatschappij 27 
van haar 36 toestellen en huurt deze dan 
terug i Er werd zelfs gewag gemaakt van 
een winst van 6 miljoen fr, maar dit lijken 
je reinste boekhoudkundige truuks waar 
niks van overblijft Het wordt dus inleve
ren Zo drastisch dat sommigen een 
opzettelijk uitlokken van een sociaal kon-
flikt vermoeden dat naar het faillissement 
van Sabena moet leiden 

Er leven veel vragen over Sabena, 
Candnes heeft er enkele aan minister 
Coeme gesteld Zo is er totale onduide
lijkheid over de grootte van het huidige 

verlies, over de vervanging van de technische top door Fran
sen , over de met zo nieuwe ,,in Sabena overschilderde" 
toestellen van Air France waarop het Nederlands - de taal van 
de meerderheid in België die wel mag zorgen voor de centen — 
volkomen ontbreekt, over de aangroei van Frans personeel tot 
in Deurne toe 

En IS het waar dat ten/vijl er afvloeiing werd beloofd er toch nog 
150 Franstaligen werden aangeworven' 

Het IS pijnlijk te moeten vaststellen dat voor de vele hoogge
schoolde technici van Sabena de toekomst somber is omdat 
met de maatschappij gesold werd Ook de vakbonden gaan met 
vrijuit, ZIJ hebben het spel van Spitaels en co meegespeeld 

Ondertussen wordt de luchthaven verder uitgebouwd middels 
een projekt dat wellicht 20 tot 30 miljard gaat kosten en 
gedragen wordt door een haast onoverzichtelijke poespas van 
openbare en privé-instellingen, echt op z'n ,,Belgisch" 

Herman Candnes besloot zijn interpellatie nogal cynisch „Er 
IS bij Sabena een veer gebroken en de luchtvaart moet het van 
veren hebben " Wil Sabena met al haar pluimen verliezen dan 
zou de maatschappij er best aan doen haar samenwerkingsak
koord met Air France te herzien of te verbreken Want zoveel is 
duidelijk het echte overlevingsgevecht van Sabena is nu 
begonnen, mét of tégen Air France i 

Maurits Van Liedekerke 
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7 
VU. 
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De KS-kommissie spatte uit 
elkaar zonder algemene kon-
kluzies. Hugo Olaerts trok dus 
maar de besluiten namens de 

In de Persspiegel hebben we 
deze week vooral aandacht 
voor de reakties op de eind-
stemming van Sint-Michiel. 

9
Hans De Belder vindt het 
voorstel van de Franse pre
mier Balladur om een konfe-
rentie samen te roepen die de 

Europese veiligheid zou organize-
ren een goede zaak. 

10 
In de Wetstraat stonden 
verleden week ook alle 
schijnwerpers gericht op 
het Sint-Michielsakkoord. 

M ƒ ^ Deze week moet de Raad 
T ^M van State nog eens advies 

I ^ ^ geven over het voorstel 
van dekreet Suyker-

buyck-Van Vaerenbergh. 

^ f\ "^'J ^'J" ®®" ^°"^ zonder 
I ^ nationaal bewustzijn", 
I ^ J meent Hugo Schiltz. Sint-

Michiel en het Vlaamse 
bewustzijn. 

^ j l De Vlaamse kulturele am-
I £m_ bassadeurs komen er-
I " ^ aan. In het zelfbewuste 

Vlaanderen vormen kui
tuur, uitstraling en identitiet de sleu
telwoorden. 

f \ ^ Toen eind '91 de reeks 
3 « ,,De Bossen van Vlaande-

£^ ^ ren" door de BRTN uitge
zonden werd, hees de 

reeks zich binnen de kortste keren 
bovenaan de kijkcijfers. Van Mija 
Proost start deze week een nieuwe 
reeks in WIJ, over Victor De Lille, de 
man die in de jaren twintig de 
moordzaak aan het rollen bracht. 

/ \ M ^°°'^ ^® dappersten on-
MM\ der de Galliërs was de 

^ ^ • t tweede Tourweek er te
veel aan. Volley-minnend 

Vlaanderen rouwt intussen over de 
schielijk overleden Jo Baetens. 

(omslagfoto's archief VUM en WIJ) 
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DOORDEWEEKS 

Tijdens de openingsstoet van de Gentse Feesten was er weinig Icritiek te zien op 
liet Gentse poiitiel(orps. Burgemeester Temmerman had de feestvierders 
vooraf gewaarschuwd geen grappen en grollen te maken over de politie. Op 
een groepje dat de betrokkenheid van de politiemannen bij „het milieu" in de 
„doofpot" stak na, bleef het in de stoet braaf. Alvast volgens de Gentenaars 
neemt de Arteveldestad nu een tijdje de fakkel van de kulturele hoofdstad 
Antwerpen over. „Aantwaarpe kan da nie oan. Gent, pakt astemblieft over", 
kreeg burgemeester Cools van Antwerpen te horen van Pierke Pierlala. 
Op de foto: peetvader van de Feesten Walter De Buck, omringd door 
organizatoren Guido De Leeuw en Fabien Audooren. (foto vum) 

KULTUURPAKT... 
Verleden donderdag verklaarde het Arbi

tragehof een belangrijke bepaling uit de Kul-
tuurpaktwet ongrondwettig. Het gaat meer 
bepaald om het artikel waarin gestipuleerd 
wordt dat het hele benoemings- en bevorde-
ringsbeleid voor ambtenaren in de kulturele 
sektor met de nodige partijpolitieke even
wichten rekening dient te houden. Deze be
paling werd destijds opgenomen om ook de 
kleine partijen, of de partijen die niet tot de 
heersende meerderheid behoren, aan de bak 
te laten komen. 

Het Arbitragehof vindt de bedoeling van die 
bepaling uit de kultuurpaktwet zonder twijfel 
legitiem. Het streven naar representatieve 
politieke evenwichten, ook in de kulturele 
sektor, vindt het hof niet noodzakelijk af te 
keuren. Maar waar de regel ook van toepas
sing wordt op gewone ambtenaren, over
schrijdt men de schreef. Want dergelijke 
regeling leidt ertoe dat ambtenaren, ondanks 
hun verdiensten, wegens hun ideologische of 
filozofische overtuiging l<unnen worden ach
tergesteld. Aangezien de hieruit voortvloeien
de ongelijke behandeling wordt bepaald 
door de overtuiging van elk individu, zet zij de 
beginselen met betrekking tot het privé-le-
ven, alsmede tot de vrijheid om persoonlijke 
meningen al dan niet te uiten, op de helling, 
meent het hof. 

Bij de CVP was de reaktie op het arrest 
positief. Deze partij had zich eerder al uitge
sproken tegen het Kultuurpakt. De CVP wordt 
immers feitelijk achtergesteld bij benoemin
gen en bevorderingen, juist omwille van de 
„bescherming" die de vertegenwoordigers 
van „kleinere partijen" genieten. Bovendien 
staat de elektorale achteruitgang van de CVP 
niet in verhouding met het sukses van kriste
lijk geïnspireerde organizaties. 

...ONGRONDWEÜIG 
De SP beraadt zich nog over een stand

punt. De Vlaamse socialisten hielden altijd 
zeer sterk vast aan het kultuurpakt, uit vrees 
voor minorizatie van de vrijzinnigen in het 
katolieke Vlaanderen. 

De afschaffing van de kultuurpaktwet lijkt 
nog niet voor morgen. In de werkgroep 
Ontzuiling van de Vlaamse Raad diende de 
VU een alternatief voorstel in. Herman Lau-
wers wil daarmee ten allen prijze verhinderen 
dat in benoemingszaken weer de absolute 
meerderheidsregel ingevoerd wordt. Lau-
wers stelde voor per sektor een koepel van 
gebruikers op te richten, in plaats van de 
ideologische koepels. Die moet dan de over
heid advizeren over het te voeren beleid. 

Het is echter alleen de federale overheid 
die het initiatief kan nemen om aan de 
kultuurpaktwet te sleutelen. Dat lijkt wel 

vreemd, omdat kuituur toch een van de 
eerste beleidsdomeinen is van de gemeen
schappen. Om aan de wet iets te veranderen, 
moet er in de praktijk ook steun gevonden 
worden bij de Franstaligen. 

Ambtenaren die zich nu ,,gepasseerd" 
voelen door een bevordering, kunnen nu 
natuurlijk wel naar de Raad van State stap
pen. Met het precedent van het Arbitragehof 
maken ze nu een goede kans om hun slag 
thuis te halen. 

De Vlaamse minister voor Staatshen/or-
ming Johan Sauwens (VU) is niet tevreden 
met het Staatsblad. Hij vroeg federaal Justi
tieminister Wathelet (PSC), die verantwoor
delijk is voor deze publikatie, om de inhouds
tafel en de rubricering in overeenstemming te 
brengen met het nieuwe federale woordge
bruik. 

Dit zou o.m. inhouden dat het woordje 
executieve definitief vervangen wordt door 
het woord Vlaamse of Waalse regering. Sau
wens heeft zelf intussen een ontwerp van 
dekreet laten klaarstomen waardoor de van 
kracht zijnde dekreten en besluiten van de 
Vlaamse gemeenschap aangepast zullen 
worden aan de nieuwe federale terminologie 
en de nieuwe vernummering van de federale 
grondwet. 

De aangepaste versie van de grondwet kan 
overigens nog steeds gratis bekomen wor
den op het kabinet van de VU-minister, Kreu
pelenstraat 2, 1000 Brussel. Tel. 
02/227.23.11, fax 02/227.23.05. 

RONSIJN 
Piet Ronsijn, VU-arrondissementsvoorzitter 

van Halle-Vilvoorde, is luidens een persme
dedeling die op onze redaktie niet aangeko
men is ten zeerste geschokt omdat geen 
enkel VU-parlementslid zich onthield bij de 
eindstemming van het Sint-Michielsakkoord. 
Naar we uit de pers vernemen was dit noch
tans overeengekomen met VU-voorzitter Bert 
Anciaux. Eén VU-parlementslid zou zich bij 
wijze van protest tegen de niet-splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde, een aloude VU-eis, onthouden. 

Dit parlementslid zou evenwel niet uit Hal
le-Vilvoorde afkomstig mogen zijn, omdat 
dan alle VU-verkozenen vanuit dat arrondis
sement tegen zouden willen stemmen of zich 
onthouden. Ronsijn, niet verlegen om verre
gaande konkluzies te trekken, vraagt zich af 
of deze woordbreuk past in de nieuwe strate
gie van de partijvoorzitter en de partijtop, 
waarbij blijkbaar het kommunautaire pro
gramma-onderdeel in de VU steeds meer 
naar de achtergrond moet weggedrongen 
worden. 

Uit de Gazef van Antwerpen, een zeldzame 
krant die zich de moeite getroostte om een 
reaktie van Bert Anciaux te publiceren, leren 
we dat er inderdaad zo'n afspraak bestond. 
Dat er zich van de VU-senatoren uiteindelijk 
niemand onthouden heeft is volgens Bert 
Anciaux niet de schuld van het partijbestuur, 
omdat de partij uiteindelijk niemand kan 
dwingen zich te onthouden. 
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Een gebied anderhalf maal zo groot als België staat momenteel onder water in 
de Verenigde Staten. De aanhoudende regen trof negen Amerikaanse staten. 
Sinds begin juli reeds wordt het land geteisterd door overstromingen in het 
stroomgebied van de Missouri en IVlississippi. Die veroorzaaicten al 180 miljard 
frank schade. Over een afstand van meer dan 300 kilometer langs de 
Mississippi is geen enkele brug meer toegankelijk. De stad Saint-Louis kon 
ternauwernood gered worden van een overstroming. 
Op de foto: bewoners van Hardin (Illinois) trachten met een dijk van zandzakjes 
hun huis te beschermen. (foto Reuter) 

4% OPSLAG 
Alle personeelsleden van het Vlaams on-

denwijs krijgen ongeveer 4% loonsverhoging. 
De verhoging wordt wel gespreid: op 1 
november van dit jaar 1% en 1.000 frank, op 
één november '94 nog eens 1.000 frank, en 
op 1 augustus '95 nog 1%. De KAO '93-'94 
waarover vakbonden en Vlaamse regering 
een akkoord bereikten gaat de Vlaamse rege
ring 8 miljard frank kosten. 

Van 1 januan '94 kunnen personeelsleden 
ouder dan 55 met minstens 30 jaar anciënni
teit deeltijds op brugpensioen gaan. Wie 
hiervan gebruik maakt moet de helft van een 
volledige opdracht blijven presteren, en ont
vangt toch nog 80% van de volledige wedde. 
Voorwaarde is wel dat de betrokkene met 60 
op pensioen gaat, en vervangen wordt. In het 
bazisondenwijs komt er op termijn (1 januari 
1996) een volledige gelijkschakeling van de 
wedde van kleuteronderwijzer en ondenwij-
zer. 

Iedereen vera/acht dat het akkoord tussen 
bonden en regering ook door de achterban 
aanvaard zal worden. De bonden gaan het in 
ieder geval ten volle verdedigen. De onder
handelaars hielden tijdens de gesprekken 
ook de zaak van de aktievoerende opvoeders 
voortdurend voor ogen. Er was immers ge
steld dat die moesten krijgen wat de leer
krachten zouden krijgen. De opvoeders we
ten nu hoeveel geld er voor de leerkrachten 
gevonden werd. Maar van een gezamenlijke 
aktie van opvoeders en leerkrachten in het 
najaar, komt nu waarschijnlijk niets meer in 
huis. 

ETNISCH KONFUKT 
Naar aanleiding van het troependefilee op 

de 21ste juli, wanneer de Belgen voor het 
eerst een federale feestdag konden vieren, 
maakte De Morgen een boeiende vergelijking 
van de militaire krachtsverhoudingen tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Wie naar de struk-
tuur van het Armee Beige/Belgisch Leger kijkt 
kan (...) niet anders dan konkluderen dat in 
de tioogste cenakels van de Generale Staf 
wel degelijk rekening wordt gehouden met 
een eventueel etnisch konflikt, schrijft de 
krant. Vreemd genoeg zijn immers de belang
rijke wapens zoals F-16-vliegtuigen, Leopard 
l-tanks en M 109-houwitzers netjes verdeeld 
over bases in Vlaanderen en Wallonië: elk 36 
F-16's, 40 Leopards en 20 M 109's. In het 
leger heerst blijkbaar nog steeds de absolute 
pariteit. 

Er zijn wel enkele belangrijke onevenwich
ten : de atoombommen bevinden zich alleen 
op Vlaams grondgebied (Kleine Brogel). 
Maar die zijn van de Amerikanen. België, laat 
staan Vlaanderen heeft er niets over te vertel
len. Het lijkt wel een vergiftigd geschenk van 
de sluwe Walen. Vermits Wallonië nog steeds 
geen zee heeft, is ook de Zeemacht volledig 

op Vlaamse grond gevestigd. Al zijn de 
bemanningen van de Zeemacht wel tweeta
lig. 

In principe zijn alle eenheden die in Vlaan
deren gevestigd zijn Nederlandstalig, en die 
in Wallonië Franstalig. Uitzondering vormen 
daarop de scholen van Aarlen, Brasschaat, 
Leopoldsburg, Koksijde en Gent, die tweeta
lig zijn. De Morgen meldde verder dat zelfs de 
elitetroepen, de para's, verdeeld zijn over 
beide landsdelen: Tielen, Diest en Flawinne. 
Een kleine rechtzetting: in het bataljon para 
van Diest is ook een Franstalige kompagnie 
gevestigd. Stoottroepen op vijandelijk ge
bied? 

Wat tenslotte Brussel betreft, daar bevin
den zich geen grote wapensistemen. Op het 
vliegveld van Meisbroek, weliswaar in Vlaan
deren dus, staan wel de C-13transportvlieg-
tuigen. Die kunnen gebruikt worden om rege
ring en koning zo snel mogelijk naar Londen 
te evakueren, suggereert De Morgen. 

DEHOUSSE 
Aan de vooravond van het begrotingskon-

klaaf zette minister Dehousse (PS) in La Libre 

Belgiquede puntjes op de i. Wat de privatize-
ringen betreft, is de happartist eerder voor
stander van de verkoop van Belgacom dan 
van de ASLK. Ook over de transfers in de 
sociale zekerheid heeft hij weer een schitte
rend ei van Colombus gevonden. Dehousse 
IS bereid te praten over de misbruiken in de 
sociale zekerheid, maar dan wanneer de 
misbruiken op andere vlakken ook aan de 
orde komen. 

Dehousse vindt nl. dat de transfers op 
handelsvlak kompleet onrechtvaardig zijn. Ik 
ben het beu altijd Vlaamse produkten te 
kopen, vooral farmaceutische, zucht de mi
nister. En laten we ook eens de toepassing 
van de fiskale wetgeving analyzeren, en men 
zal zien dat de fiskale kontrole in Vlaanderen 
veel lakser is, suggereert hij. Wallonië is geen 
kolonie van Vlaanderen, weet Dehousse. Wil 
hij misschien de Waalse onafhankelijkheid ? 

Dehousse licht ook een tipje van de sluier 
over Happart's politieke toekomst op: Wie 
zegt U dat José Happart zich niet kandidaat 
zal stellen voor de gemeenteraadsverkiezin
gen in Luik, en zijn broer zal vragen om 
burgemeester te worden van Voeren ? José 
heeft meer dan één konijn in de hoed, wacht 
maar. 
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KORTWEG 

• In het Westvlaamse Beernem bracht 
een man zijn echtgenote en zijn twee 
kinderen met messteken om het leven 
alvorens zelfmoord te plegen. Het was 
reeds het derde gezinsdrama dat 
Vlaanderen In nauwelijks anderhalve 
maand tijd kende. 

• Vrij ongevraagd en veel te laat rea
geerde de Nationale Confederatie van 
het Kaderpersoneel (NCK) op de toe
kenning van de Lamme Goedzak* 
prijs door de CVP-jongeren aan CVP-
voiksvertegenwoordiger Ansoms. Deze 
laatste wil dat de Vlaamse dancings en 
kafees om drie uur 's nachts sluiten. De 
NCK vindt dat de CVP-jongeren zelf de 
Lamme Goedzakprijs verdienen, omdat 
de organizatie haar eigen l<ristelijke 
waarden heeft verloochend, met name 
de zedelijke txscherming van de jeugd. 

• De Lennikse volleybalspeler Johan 
Baetens overleed totaal onvenwacht 
op 29-jarige leeftijd aan een hartstil
stand. Flandrien, onze sportmedewer-
ker, brengt op de sportbladzijden een 
portret van deze merkwaardige sportfi-
guur die ook een trouw lid was van de 
Lennikse VU-afdeling. 

• Nog spektakulair sportnieuws: de 
onbekende Schotse wieleramateur 
Gramme Oluree verbeterde het negen 
jaar oude werelduurrekord van Fran
cesco Moser. De werkloze fietsenmaker 
had zijn fiets zelf in eikaar geknutseld. 

• Eigenaars van een hond die met 
vakantie zijn op zee, doen er volgens 
Het Laatste Nieuws goed aan uit hun 
doppen te kijken. Vooral poedels wor
den gestolen. De krant vermoedt dat de 
dieren bestemd zijn voor ,,de Franse 
laboratoria". Wat er in die laboratoria 
gebeurt, vertelt de liberale krant echter 
niet. 

• Wie best ook uit zijn doppen kijkt, zijn 
ruziestokers, wapenhandelaars, oor
logsvoerders en terroristen in de Bal
kanregio. De EG stuurde nl. de Belgi
sche minister van Buitenlandse Zaken 
WHIy Claes (SP) op vredesmissie. De 
Hasselaar had voor zijn vertrek al een 
niet mis te verstane vinger opgericht 
tegen de Kroaten: Claes zal de Kroati
sche regering waarschuwen dat zij 
sankties van de EG riskeert ais zij het 
geweld tegen de Bosnische moslims 
niet staakt. 

• En wie tenslotte ook uit zijn doppen 
moet kijken, is Stifit Coninx. Hij ver
wierf bekendheid met zijn film Daens, 
een epos over de strijd van een klein 
pastoorke en Aalsterse artseiders tegen 
het establishment. Het heeft nu zijne 
majesteit koning Boudewijn I van België 
behaagd om uitgerekend Coninx tot het 
adeldom uit te nodigen. 

KS-KOMMISSIE AFGEBROKEN 
Vrij abrupt brak de KS-kommissie van de 

Vlaamse Raad verleden week haar werk
zaamheden af. De kommissleleden waren 
er niet in geslaagd gemeenschappelijke 
vaststellingen en besluiten te formuleren. 
Na een ontwerp-rapport van voorzitter 
Bossuyt, openbaar gemaakt vooraleer de 
andere kommissleleden er hun zegje over 
hadden kunnen doen, verspreidde ieder
een dan maar zijn eigen mening. Hugo 
Olaerts, het VU-lid van de kommissie, stel
de eveneens een werknota op waarin hij 
zijn besluiten trok. 

,,//( stel vast dat het rekonversiebeleid ei
genlijk nog in zijn kinderschoenen staat De 
doelstellingen, de uitvoerende strukturen en 
de interventiedomeinen werden zeer onvolle
dig afgebakend. Er werden verkeerde inves
teringsbeslissingen getroffen, onaangepaste 
grootschalige projekten op stapel gezet 
Maar de kontrolemogelijkheden over de be
steding van het KS-geld bleven te beperkt, te 
wazig, en werden onvolledig benut. Dit laat
ste geldt nog veel meer na de nieuwe over
eenkomst tussen het Vlaams gewest en Gim-
vindus. De sociale afvloeiingsregelen waren 
deels onduidelijk en onrechtvaardig. De be
slissingsautonomie van de Raad van Bestuur 
van de KS en haar satellieten werd in feite 
gedikteerd door de alomtegenwoordigheid 
van de Gimv-groep en door kabinets-invloe-
den. Bij belangrijke dossiers werden de Ra
den van Bestuur meermaals buitenspel ge
zet Overheidsgeld werd aangewend voor 
partikuliere belangen, van de Gimv-groep, 
van sommige politici en van een aantal tafel-
schuimers. /Momenteel is het rekonversiebe
leid onbeheersbaar, ondoorzichtig en vanuit 
een sociaal en ekonomisch perspektief on
rechtvaardig. " 

• Kan er nog wat gered worden? 
„Ja. tAaar dan moet het beleid herdacht en 

aangezwengeld worden. Er moet een voorlo
pig moratorium komen op de subsidiëring 
van KS en de andere Limburgse rekonversie-
maatschappijen, tot wanneer men duidelijk 
zicht heeft op de bestaande financiële toe
stand. De dagdagelijkse werking van organi-
zaties die hier rechtstreeks afhankelijk van 
zijn, mag echter niet in het gedrang gebracht 
worden. Er moet wel volledige klaarheid ge
schapen worden over de resterende geld
middelen. De bestemming van het geld dat 
voor Limburg en voor de sociale en ekonomi-
sche rekonversie werd voorzien, moet echter 
dezelfde blijven. De mijnterrelnen en gebou
wen, de omgevingswerken en de industrie
terreinen moeten dringend gesaneerd wor
den. Wat de tewerkstellingspolitiek betreft 
moet de aandacht in de eerste plaats naar de 
oude mijnregio's gaan. De sociale verbinte
nissen dienen strikt nageleefd te worden. 
Megalomane projekten zijn uit den boze. De 
VU eist een strafrechtelijk optreden tegen de 

>*£,».*/jOa. • 

plunderaars van de gemeenschapsgelden. 
De Vlaamse regering moet zich burgerlijke 
partij stellen. Het Rekenhof moet het dossier 
verder uitspitten en de verantwoordelijkhe
den vastleggen. Het Toekomstkontrakt dient 
volledig uitgevoerd. Er is hier dringend over
leg nodig tussen de Vlaamse regering en de 
provinciale en gemeentelijke overheden. Pre
cieze oplossingen omtrent de toekomstige 
rekonversiepolitiek, o.a. inzake de strukturen 
en organizaties die daan/oor moeten instaan, 
kunnen slechts na grondig onderzoek en 
diskussie geformuleerd worden." 

• Is het onderzoek wel afgelopen ? 

„Neen. De vaststellingen en konkluzies, en 
dus ook de voorstellen zijn nog steeds in 
beweging. Er duiken steeds nieuwe gege
vens en elementen op. Er ontbreken nog 
belangrijke stukken. Ook de algemene parle
mentaire diskussie moet nog aangevat wor
den. Die is gepland voor eind september of 
begin oktober Overhaaste beslissingen zijn 
dan ook uit den boze. Oude of nieuwe 
konstrukties blijven afhankelijk van drie za
ken: ten eerste moeten de doelstellingen, 
opdrachten, beheerskontrakten en financie
ringswijzen duidelijk omschreven worden. 
Ten tweede moet er een klare deontologie 
komen inzake bestuursmandaten en be
heers- en bedrijfskultuur. En tenslotte moeten 
er uitvoerbare, juiste en doeltreffende kontro
lemogelijkheden komen." 
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PERSSPIEGEL 
HET I M S I E NIEUWS 

„Volksunie-voorzitter Bert Anciaux zegt in 
een gesprek met onze krant, dat de Volksunie 
nu van nul af aan moet herbeginnen en 
eindelijk duidelijke keuzes moet maken om te 
kunnen overleven ( ) De vraag rijSt of de 
teloorgang van de Volksunie met al te ver 
gevorderd is om de partij van verdere onder
gang en teloorgang te redden De voortdu
rende machtsgeilheid van haar opeenvolgen
de leiders heeft de Volksunie te zwaar gete
kend Hopelijk voor Bert Anciaux komen zijn 
goedgemeende inspanningen nog op tijd 
Het valt echter te betwijfelen " 

Laurent Panneels, 19 juli 1993. 

„Het akkoord heeft heel wat verdiensten, 
maar het blijft hoe dan ook een politiek 
akkoord De groenen en de Volksunie wer
den immers met aanlokkelijke voorstellen 
over de brug geloodst om hun steun voor de 
onontbeerlijke tweederde meerderheid te 
verlenen De groenen werden gepaaid met 
de invoering van de eco-taks, tenwijl de VU 
beloofd werd dat er een einde komt aan de 
onverantwoorde geldstromen in de sociale 
zekerheid Maar wat is hiervan terecht geko
men ' De eco-taks wordt een feit maar biedt 
weinig waarborgen voor een beter milieu De 
VU heeft alleen beloften " 

Laurent Panneels, 15 juli 1993. 

DEIMOR^aiSO 
„Het separatisme behoort met langer ex

clusief tot het domein van de extremisten 
Daar ben ik wel van geschrokken Ik had met 
gedacht dat het zo ver zou komen Het 
opkomende separatisme is het afschuwelijk
ste verschijnsel sinds de kreet „wat we zelf 
doen, doen we beter" Ik stel vast dat bepaal
de groepen en bepaalde bladen flink aan 
stemmingmakerij aan het doen zijn Neem nu 
die brave professor Paul Van Rompuy die een 
heel genuanceerde studie gemaakt heeft 
over de geldstromen tussen Vlaanderen en 
Wallonië Op de cover van Trends heet het 
dan Paul Van Rompuy waarschuwt Wallo
nië Wel, op die manier wordt de sfeer kunst
matig opgeklopt Politici als Luc Van den 
Brande voelen zich hierdoor opgejaagd 
Maar gelukkig laat met iedereen zich het 
hoofd op hol brengen De twee grote vakbon
den roeien regelrecht tegen die stroming in 
Hartvenwarmend Ook een aantal federale 
politici stellen zich terughoudend o p " 

Geert Van Istendael, 17 juli 1993. 

HETVOLK 
cratisch raderwerk moet voor de Vlamingen 
voortdurend worden bijgesteld en aangepast 
aan nieuwe noden en nieuwe behoeften " 

„De slotfase van honderd jaar staatsher
vorming IS zeker met volmaakt maar het is 
voorlopig het beste wat er zonder wapenge
kletter van te maken viel Daarom moet wor
den voorkomen dat de tere constructie zou 
worden verknoeid door onbekwame politici 
of eigenzinnige avontuners De kroon is op 
het werk gezet Hopelijk krijgen nu ook de 
problemen waarmee de bevolking wel be
gaan IS - de bedreigde tewerkstelling, de 
bescherming van de koopkracht en de zeker
heid omtrent de pensioenen - de pnoritaire 
aandacht van de politici en van al wie bewe
ren namens het volk te spreken " 

Leo Mareynissen, 15 juli 1993. 

Ekonomische J l , . JL^ÜP JSLJ' 

„De schrale ecotaks is met meteen de 
venwezenlijking van een revolutionaire milieu-
visie op de maatschappij De VU maakte 
zichzelf door haar goedkeuring van de staats
hervorming zelfs overbodig Voor het weg
werken van de Noord-Zuid-transfers werd 
wat overblijft van de VU afgescheept met 
vage toezeggingen Voor Groenen en VU 
overheerste m a w het algemeen belang, wat 
met kan gezegd worden van de VLD die 
oppositie voerde om de oppositie" 

Jerry Van Waterschoot, 15 juli 1993. 

HET BELAKC 
VAN LIHBURC 

,,Goed twintig jaar terug was het al vol
doende het woordje federalisme in de mond 
te nemen om te worden uitgekreten als 
inciviek Ook in Vlaamse politieke topkringen 
werd elk pleidooi voor federalisme toen nog 
ervaren als een onvaderlandse geste die 
geen weldenkend burger zich kon veroorlo
ven ' 

Mare Platel, 15 juli 1993. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„ZIJ die beweren dat het samenleven van 

Vlamingen en Walen hiermee voor altijd gere
geld IS, vergissen zich De uiteenlopende 
interpretaties in het parlement van dit histori
sche moment spreken boekdelen Elk demo-

Jan Veestraeten, 16 juli 1993. 

De Standaard 
„Vlamingen en Franstaligen zullen nog 

praten over de inrichting van het land, over 
hun samenwonen, over hun nabuurschap 
Maar het Sint-Michielsakkoord is een mijl
paal Niet zozeer omdat het voortbouwt op 
een heilzame traditie van vreedzame omvor
ming van de staatsstruktuur Maar omdat het 
Vlaanderen een mate van soevereiniteit geeft 
die het idee van het unitaire België met een 
opgepepte Franstalige identiteit van het bord 
veegt Dat hebben we achter de rug " 

Dirk Achten, 15 juli 1993. 

„We hebben de Walen met hun gulden 
sporen afgerukt en dat frustreert misschien 
enkele oudgedienden in de Vlaamse bewe
ging Maar dit akkoord staat onmiskenbaar 
gelijk met de ven/vezenlijking van een zeer 
belangrijk deel van het Ijzertestament De 
eindstemming betekent in grote mate de 
realizatie van wat de Fronters, van wat Lode-
wijk Dosfel en August Borms en de talrijke 
ideologische nazaten voor ogen stond Ei
genlijk IS het veel meer dan datgene waarvan 
zij droomden " ( ) 

„De strijd die we wonnen is ongetwijfeld 
een overwinning van een minderheid, dat is 
juist Die minderheid kon haar wil doordruk
ken Dit was terzelfder tijd slechts mogelijk 
omdat er bij de Vlaamse meerderheid een 
latent gevoel bestond dat er iets moest gaan 
gebeuren" ( ) 

„De expertise van onze partij op het terrein 
van het federalisme gepaard aan de minder 
grote kennis van deze materie in de andere 
partijen, maakten het mogelijk dat we zoveel 
binnenhaalden Alleen kwam daar dan de 
blokkering van de bekende „derde faze", 
waan/an nu bekend is dat dit een maneuver 
was van de CVP, met van de Franstaligen 
Evenzeer belangrijk in dit verhaal was de 
beslissing van de VU in het begin van 1992 
om, tegen de zin van Gabriels, deel te nemen 
aan de Vlaamse regering en de federale 
regering te helpen in haar zoektocht naar een 
tweederde meerderheid voor de staatsher
vorming " 

Senator Hugo Schiltz, 15 juli 1993. 

(samenstelling: pdj) 
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OVER VLAAMSE BELANGEN EN FRANSE DIPLOMATIE 
Europa maakt sedert het Deense referendum en de Zwarte Septem

berdagen der devaluaties een sombere periode door Zowel politiek 
als ekonomisch en monetair staan we er met goed voor en de 
perspektieven voor de Ekonomische en Monetaire Unie zijn onduide
lijk 

Des te interessanter is het wanneer men, in een dergelijk klimaat 
een voorstel ontwaart dat positief van aard is en dat tegen de stroming 
ingaat omdat het klare objektieven stelt en een mens weer moed 
geeft 

Een van deze zeldzame initiatieven is het recente voorstel van de 
Franse Eerste Minister om een konferentie samen te roepen die de 
Europese veiligheid en stabiliteit in de toekomst zou organiseren Dit 
Franse voorstel werd al kort besproken door de Europese Raad van 
Kopenhagen in juni van dit jaar en het zal in december tijdens de 
Belgische-Europese Raad terug aan de oppervlakte komen Er wordt 
ondertussen flink aan dit diplo
matiek initiatief gewerkt 

Ik heb de tekst van het voorstel 
van Balladur recent gelezen en ik 
vind het de moeite waard om het 
u in deze Horizon te presenteren 
Ik denk dat het vooral voor ons, 
nationalisten die aan de Europe
se volkeren en minderheden 
groot belang hechten een hart
versterkende nieuwigheid is (die 
echter met grote omzichtigheid 
moet bekeken worden) 

Waarover gaat h e f 
Bouwend op de en/anng die 

Europa met de Europese Konfe
rentie voor Veiligheid en Samen
werking heeft venworven, bv 
door het uitschakelen van de Ber-
lijnse Muur enerzijds maar ander
zijds beschaamd over de geringe 
invloed die ze heeft gehad in de 
Joegoslavische knsis, zou de Eu
ropese Gemeenschap de moed 
moeten hebben om, samen met al haar Europese partners, alle 
nationaliteiten en grenzenproblemen die latent in Europa aanwezig 
zijn en die te maken hebben met mensen, volkeren en minderheden 
eens en voor goed frontaal aan te pakken 

Het 18 vooral gebruikmakend van haar ekonomisch gewicht dat de 
Europese Gemeenschap als dusdanig, in deze materies een initiatief 
kan nemen dat voldoende geloofwaardig is 

Het doel van het Franse voorstel is te komen tot een Europese 
Konferentie die een belangrijk nieuw Europees Verdrag zou uitwer
ken 

Welke inhoud zou dit verdrag hebben '> 
In de eerste plaats moet het de kwestie der Europese grenzen en 

minderheden scherp stellen 
Wat de grenzen betreft kan Europa met langer tevreden zijn met 

klassieke, plechtige verklanngen, gewijd aan de zogenaamde on
schendbaarheid der grenzen Vermits iedere schending van de 
rechten der volkeren, in Europa meer dan elders, onmiddellijk 
internationale konifikten kan uitlokken moet er meer komen grens-
korrekties veranderingen aan de Europese landkaart en in ieder geval 
overeenkomsten van goede nabuurschap, gebaseerd op het respekt 
voor de rechten der volkeren en minderheden De deelnemers aan de 
konferentie zouden allen samen waarborgen bieden opdat de nieuw 
afgesproken grenzen zouden worden gerespekteerd Dit lijkt dus erg 
op het opruimen van de onzalige gevolgen van de Jalta-konferentie 
Eindelijk i 

Wat de minderheden (of volkeren ' ) betreft gaat de Franse tekst er 
van uit dat men langzamerhand evolueert van i •' rechten van , de 

mens" naar de rechten van de .minderheden ' (of van de volkeren') 
Zoals de Europese enkeling tot nu toe naar de Raad van Europa kon 
gaan om zich zelf te beschermen tegen schendingen van de 
mensenrechten, zo zal nu langzamerhand een Europese minderheid 
(of een volk') naar een soort van Arbitragehof kunnen gaan waar 
geschillen tussen Staten en deze minderheden aan bod kunnen 
komen Een ,,Hoge Commissaris voor de nationale minderheden' 
zou zich in het kader van de Europese Veiligheidskonferentie, met de 
kollektieve rechten van deze minderheden gaan bezighouden 

Deze Hoge Commissaris zou voorafgaandelijk een verslag opstel
len over de toestand dezer nationale minderheden (volkeren i) waann 
de landen van Oost-Europa zouden aangespoord worden om onder
ling akkoorden te sluiten over hun nationaliteitenkonflikten Andere 
landen uit Europa zouden hen daarmee helpen Dit is dus preventieve 
diplomatie het voorkomen van geschillen Eindelijk' 

In dit verslag moet ook gezocht 
worden naar procedures die er 
zouden toe leiden dat schendin
gen van de rechten dezer minder
heden met noodzakelijk zouden 
ontaarden in Europese veilig
heidsproblemen 

Tijdens de voorbereiding der 
konferentie zou er ook aandacht 
worden geschonken aan de poli
tieke en ekonomische maatrege
len die kunnen genomen worden 
om de veiligheid en de stabiliteit 
in Europa te waarborgen Zo zou 
de Europese Gemeenschap kun
nen aangesproken worden om 
ekstra hulp te verlenen aan lan
den (en volkeren') die ernstig 
trachten de konflikten te vermij 
den en hun emigratieproblemen 
zoeken op te lossen Anderzijds 
zou alle ekonomische samenwer
king moeten kunnen verbroken 
worden met landen die aanlei

ding geven tot schendingen van de rechten der minderheden 

Politiek gezien zou in deze konferentie duidelijk worden dat de 
Europese Gemeenschap slechts uitbreiding aanvaardt indien de 
kandidaten werkelijk meewerken aan het regelen van alle volkeren- en 
minderheidsgeschillen in de Europese ruimte 

Tenslotte zou men de rol van de Westeuropese Unie evenals van de 
NATO in deze matene duidelijk preciseren en zouden de instellingen 
van de Europese Veiligheids- en Samenwerkingskonferentie worden 
uitgebreid en versterkt 

Het Franse dokument voorziet dus een uitgebreide reeks maatrege
len om deze belangrijke konferentie ernstig voor te bereiden en dat 
wijst op de degelijkheid van de aanpak Ik heb er steeds voor gepleit 
dat Europa de moed en de wijsheid zou opbrengen om tegenover het 
fenomeen van het nationalisme op zijn grondgebied, een kreatieve en 
positieve houding aan te nemen 

Voor het eerst lijkt het er op dat de Europese diplomatie verstandig 
genoeg is om zich met het fenomeen van het nationalisme met alleen 
te verzoenen maar zelfs om er voor te zorgen dat dit potentieel van 
energie op ons kontinent in goede banen zou worden geleid Veertig 
landen worden bij deze onderneming betrokken Vlaanderen zal zich 
moeten inspannen om met over het hoofd te worden gezien in deze 
voor ons belangrijke diplomatieke gebeurtenis die reeds in het 
stadium van de lancering is Wij zouden de evolutie van dit dossier 
vanaf nu aandachtig moeten volgen ik denk dat het van aard is om 
voor een groot gedeelte onze Vlaamse aanwezigheid op het Europese 
kontinent mee te bepalen 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

KROON OP HET WERK 

Hugo Schiltz: letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. 

Vorige week werd in het parlement een 
punt gezet achter de St.-Michielswerkzaam-
heden. In de Senaat werd Hugo Schiltz 
onthaald op een warm applaus en bloemen. 
Jan Loones en Vic Anciaux onderstreepten 
dat de staatsvormende opdracht van de VU 
ook in de nabije toekomst belangrijk blijft. 

,, Op lange termijn streeft de Volksunie naar 
een zelfstandig Vlaanderen binnen een fede
raal Europa van volkeren en regio's. In deze 
nieuwe Europese ordening zal België overbo
dig zijn. Op korte termijn wenst de VU, via een 
grondige federale dialoog tussen Vlaanderen 
en Wallonië, de volgende tema's te bespre
ken : de federalizering van de Sociale Zeker
heid, het doen respekteren van de eigen 
territorialiteit en de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor 
de federale verkiezingen, het toekennen van 
eigen fiskaiiteit en financiële verantwoorde
lijkheid, het versterken van de positie van de 
Vlamingen op alle nivo's in Brussel, het 
federaliseren van Justitie, de Spoonvegen, 
Ontwikkelingssamenwerking en overblijven
de federale elementen van gemeente-en 
OCI\^W-beleid en de inrichting van de onder
geschikte besturen. Dit alles moet gepaard 
gaan met een doorgedreven begrotingssane
ring. Meteen hebben wij gesteld dat, wanneer 
deze gesprekken mislukken, de beruchte 
politieke meerwaarde van een Belgische poli

tieke unie voor de Vlamingen negatief wordt, 
wat dan onvoonvaardelijk zal leiden tot het 
uiteenvallen van België. Vandaag leggen wij 
de wettelijke regels vast voor de totstandko
ming van het rechtstreeks verkozen en zelf
standig Vlaams parlement, waardoor Vlaan
deren zal beschikken over het Instrument bij 
uitstek om in dat geval de Belgische federatie 
op een wettelijke en demokratische wijze te 
verlaten.", aldus Jan Loones. 

VU\AMSE BEWEGING 
Maar iedereen is het daar niet mee eens. 

Een deel van de niet partijpolitieke Vlaamse 
beweging venwijt aan het Sint-Michielsak-
koord dat het met alles regelt. De Volksunie 
was de drijvende kracht in de totstandkoming 
van dit akkoord omdat een groot deel van het 
nagestreefde zelfbestuur wordt venwezenlijkt. 
„Ik sta onbegrijpend tegenover de niet-partij-
politieke Vlaamse beweging die ons vem/ijt 
het Sint-Michielsakkoord te blijven steunen. 
Hiermee worden nochtans de strukturen ont
worpen die toelaten dat de SP-voorzitter van 
de Vlaamse raad officieel kan verklaren dat 
voortaan geen enkel belang meer voor het 
Vlaams belang kan gaan en dat de CVP-
minister-president van de Vlaamse regering 
kan stellen dat Vlaanderen optreedt als een 

onafhankelijke staat. De nieuwe strukturen 
laten toe te werken aan een Vlaamse grond
wet en stappen te zetten naar een volledig 
zelfbestuur. 

INCIVIEK 
Ook in partijpolitieke kringen wordt rond

verteld dat dit akkoord het werk zou zijn van 
een brede centrumlinkse meerderheid in 
Vlaanderen. Gemeenschapszin en verdraag
zaamheid zouden hiervan de resultante zijn. 
Een kommunautaire rustperiode dringt zich 
volgens sommigen op en mogelijk komt er 
een nieuwe politieke herverkaveling. Daarbij 
laten sommigen hun oog vallen op de VU als 
een hapklare brok. Dit akkoord is een ak
koord tussen twee volksgemeenschappen 
opdat het vreedzaam samenleven mogelijk 
zou blijven. Dit akkoord heeft niets te maken 
met politieke scheidingslijnen in Vlaanderen 
en Wallonië. Voor de Volksunie is het belang
rijk de best mogelijke weg te vinden om het 
open en demokratisch Vlaams-nationalisme 
veilig te stellen." Tot zover de tussenkomst 
van senator Loones. 

Ook in de Kamer onderstreepte Vic An
ciaux dat de VU steeds de drijvende kracht 
geweest is achter het Sint-Michielsakkoord, 
een akkoord waardoor de federale staats-
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struktuur wordt vervolledigd en vastgelegd. 
„Inde zestiger jaren was het woord federalis
me nog een „inciviek" begrip. Op langere 
termijn ziet de VU de verdere evolutie van 
onze staatsstrukturen in Europees perspek-
tief. Dat is positief, zowel voor Wallonië ais 
voor Vlaanderen. De Europese politieke unie 
moet een basisdoelstelling blijven, ook in een 
periode dat Europa moeilijke tijden mee
maakt. 

EUROPESE UNIE 
Wanneer we de Europese Unie strukture-

ren volgens de federale opbouw, zullen we 
aan Europa een meen/vaarde geven. Wij 

kiezen voor vrijheid, als waarborg voor de 
verscheidenheid. Wij wensen vooral het we
derzijds respekt van de regio's te onderstre
pen, een respekt dat moet uitmonden in een 
socialer Europa. Het behoren tot een volks
gemeenschap is een essentieel en positief 
gegeven. Verdraagzaamheid, menselijkheid 
en respekt zijn de woorden die ter zake 
moeten worden gehanteerd. De VU gelooft in 
de uitbouw van de regio's. We wensen dan 
ook komaf te maken met het Belgisch staat-
sunionisme. Vlaanderen moet dan ook de 
dinamische motor worden van het Komitee 
der Regio's. Samen met Wallonië moet 
Vlaanderen het voortouw nemen in de Euro
pese eenmaking. De VU heeft veel tijd en 
energie gestoken in de federalizering van 
onze staatsstrukturen. De Sint-Michielsak

koorden zijn een aanzienlijke stap voor
waarts. Het einddoel is nog niet bereikt: we 
blijven streven naar een zelfstandig en open 
Vlaanderen binnen een Europees federaal 
geheel". Aldus Vic Anciaux. 

FEEST 
Fraktievoorzitter Jef Valkeniers onder

streepte het uitzonderlijk belang van het Sint-
Michielsakkoord. „De heer Frans Van der 
Eist, stichter-voorzitter van de Volksunie, 
maakte reeds in 1954 zijn blauwdruk voor 
een federale staatsstruktuur Hij mag dan ook 
als de grondlegger ervan worden be
schouwd. In 1965 kwam Hugo Schiltz voorde 
Volksunie in de Kamer en hij mag worden 
beschouwd als de echte architekt van de 
federale struktuur In 1970 werd de eerste 
staatshervorming door Gaston Eyskens gere 
aliseerd. In 1974 mislukte het akkoord van 
Steenokkerzeel en in 1977 mislukte het Eg-
montpakt. In 1980 kwam het tot een tweede 
staatshervorming. In 1988 werd er opnieuw 
werk gemaakt van de staatsstrukturen. I^aar 
de derde fase werd niet afgewerkt. In 1992 
was er de gemeenschapsdialoog waarin 
Hugo Schiltz ook een grote rol speelde. 
Daarom wordt hij dan ook letterlijk en figuur
lijk in de bloemen gezet" 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• In de Kamer diende Herman Lauwers een 
wetsvoorstel in om de politieke overloperij 
van parlementsleden te bestrijden. (2 juli 
1993) 

• Samen met enkele andere leden van de 
VU-Kamerfraktie diende Jan Caudron een 
wetsvoorstel in om de hele mallemolen van 
de- hormonen aan banden te leggen. (2 juli 
1993) 

• In de Kamerkommissie voor Landsverdedi
ging interpelleerde Herman Candries de mi
nister over het plan op middellange termijn 
voor de legerbestellingen. (8 juli 1993) 

• Herman lauwers ondertekende een voor
stel van resolutie m.b.t. de Braziliaanse 
straatkinderen. (2 juli 1993) 

• Etienne Van Vaerenbergh diende samen 
met andere parlementsleden een wetsvoor
stel in dat Europese regelgeving i.v.m. de 
rechtsbescherming van komputerprogram-
ma's in federaal recht moet omzetten. (15 juni 
1993) 

• Samen met Vic Anciaux verdedigde het 
kamerlid uit Halle-Vilvoorde de in juni inge
diende amendementen bij het wetsvoorstel 
tot vervollediging van de federale staatsstruk
tuur. (13 juli 1993) 

DIENAREN VAN VOLK EN DEMOKRATIE 

„Er is een tijd geweest dat „federalisme" in dit huis een vies woord was, dat 
een verwerpelijl( begrip moest vertalen. In die tijd was dit de visie van één man, 
namelijk meester Van der Eist; van één partij, de Voll<sunie. 
Voor de enen dus een verwerpelljl( gegeven, voor anderen een Vlaamse utopie. 
Meester Van der Eist gaf echter inhoud aan de federale gedachte. Hij koos voor 
de wettelijke weg, voor de middelen van de demokratie om dit te realiseren. 
Het is zijn bezieling, het is zijn overtuigingskracht die mensen rond deze 
gedachte hebben gebundeld. 
Aan deze dienaar van volk en demokratie wil ik hier graag hulde brengen." 

Dat verklaarde VU-fraktievoorzitter Herman Candries net voor de laatste 
stemmingen van het St.-Mlchielsakkoord. Wij treden deze woorden volmondig 
bij, toch zouden wij in deze hulde allen willen betrekken die samen met Frans 
Van der Eist mogelijk hebben gemaakt wat thans verwezenlijkt wordt. In de 
eerste plaats de stichter-sekretaris Wim Jorissen, de gewezen parlementsle
den en de velen die sinds de oprichting van de Volksunie in 1954 van hoog tot 
laag getuigenis hebben afgelegd van grote inzet en voor onverwoestbare trouw 
aan het Vlaams-nationalisme en de federalistische staatsvorm! 

(foto Dann) 
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VLAAMS-BRABANT 

BEPERKING WOONRECHT? 

H
ET voorstel van dekreet Suyker-
buyk-Van Vaerenbergh kent al 
een lange voorgeschiedenis. 
Dit voorstel wil het recht om in 
een bepaalde gemeente in 
Vlaanderen te wonen afhanke
lijk maken van een aantal voor
waarden. De Franstaligen za
gen er, niet geheel ten onrech
te, een poging in om de voort
schrijdende verfransing van de 

Vlaamse rand rond Brussel een halt toe te 
roepen. 

Eigenlijk wil het voorstel van Etienne Van 
Vaerenbergh (VU) en Herman Suykerbuyk 
(CVP) geboren en getogen inwoners van 
bepaalde dorpen opnieuw de kans geven 
om zich in hun eigen dorp of buurt te vesti
gen wanneer ze de vleugels willen uitslaan. 
Want in een aantal gemeenten is dit de dag 
van vandaag bijna niet meer mogelijk. Een 
vloed van rijke inwijkelingen, vaak Neder
landsonkundig, zorgt in bepaalde streken 
voor een stijging van de grond- en huurprij
zen, waardoor de autochtone bevolking, 
overwegend Vlaams, niet meer aan de bak 
komt. Bovendien verandert het landelijke 
karakter van deze gemeenten langzamer
hand. Het worden in Vlaams-Brabant chique 
residentiële buitenwijken van Brussel. 

OVERLEGKOMITEE 
De Franstaligen nepen tegen dit dekreet 

een belangenkonflikt in. De Franse gemeen
schapsraad stemde een motie in die zin, en 
dan moet een zogenaamde verzoeningspro
cedure gestart worden. Die loopt nu lang
zaam op z'n einde. Het overlegkomitee be
reikte geen eensgezindheid over de vraag 
of het om een belangenkonflikt gaat. De 
Vlaamse regering vindt namelijk van niet. 
Vermits dat overlegkomitee bij konsensus 
moet beslissen, was die kwestie alvast van 
de baan. 

Alle partijen In het overlegkomitee konden 
er zich wel mee verzoenen om de Raad van 
State nog eens te vragen of het om een 
bevoegdheidskonflikt gaat: overschrijdt de 
Vlaamse raad met het dekreetsvoorstel Suy-
kerbuyk-Van Vaerenbergh al dan niet haar 
bevoegdheid? De Raad van State moest 
binnen de acht dagen antwoorden. Dat ant
woord moet er dus deze week komen. 

De Raad heeft zich in het verleden al twee 
keer over het voorstel van dekreet gebogen. 
De Staatsraad voerde toen enkele bezwaren 

aan. Enerzijds over een schending van het 
gelijkheidsbeginsel, anderzijds over een be
voegdheidsoverschrijding, omdat de Raad 
het voorstel van dekreet beschouwde als 
een verkapte vestigingsreglementering in 
plaats van een huisvestingsreglementering. 

De Franstaligen zouden zich dus kunnen 
verheugen over het feit dat de regering nog
maals het advies van de Raad van State 
vroeg. Men mag immers veronderstellen dat 
de Staatsraad bij zijn eerder ingenomen 
standpunt zal blijven. Maar. Uiteindelijk zul
len de Franstaligen vermoedelijk toch aan 
het kortste eind trekken. Er zijn nl. twee 
mogelijkheden. 

Ten eerste kan de Raad van State natuur
lijk oordelen, al zou dat wel een verrassing 
zijn, dat het niét om een bevoegdheidskon
flikt gaat. Het dossier belandt dan terug op 
de tafel van het overlegkomitee, dat zich bij 

ZWARTE LIJST 

Deze week moet de Raad van 
State advies geven over het voor
stel van dekreet Suykerbuyk-Van 
Vaerent>ergh, waarover we reeds 
herhaaldelijk berichtten. Het 
overlegkomitee regering-ekseku-
tleven besprak het voorstel, dat 
op hevige weerstand stuit van de 
Franstaligen. De Raad van State 
moet nu oordelen of het om een 
bevoegdheidskonflikt gaat. 

konsensus over de grond van de zaak moet 
uitspreken. Men mag aannemen dat het 
overlegkomitee zo'n konsensus niet zal vin
den. Waarna het voorstel van dekreet verder 
behandeld kan worden in de Vlaamse Raad. 

Als de Raad van State het konflikt wél een 
bevoegdheidskonflikt noemt, is de zaak op 
het nivo van het overlegkomitee uitgeklaard, 
en keert het voorstel van dekreet ook terug 
naar de Vlaamse Raad. Wanneer het Vlaam
se parlement dat voorstel dan zou goedkeu
ren, kan de Franse gemeenschap een be
roep doen op het Arbitragehof, dat het de
kreet nietig zou kunnen verklaren. 

Maar zover zal het niet komen. Want de 
meeste Vlaamse partijen toonden zich be
reid om het voorstel Suykerbuyk-Van Vae
renbergh zodanig te amenderen, dat het 
tegemoetkomt aan de bezwaren die de 
Raad van State in haar vroegere adviezen 
formuleerde. 

La Libre Belgique (14 juli) maakte op het 
terrein, bij enkele immobiliënkantoren een 
stand van zaken op. Bij een immokantoor in 
Wezembeek-Oppem hangt het uitstalraam 
vol advertenties. De villa's zijn elegant, hun 
omgeving groen, stelt de joernalist vast. 
Maar de bediende klaagt erover dat dit se
dert enkele jaren niet meer het enige kriteri-
um vormt. Nu maakt iedereen zich zorgen 
over de taaitoestand. En dat is nieuw, som
mige gemeenten worden bij voorbaat uitge
sloten. Vooral Overijse, en in mindere mate 
Ten/uren, komen op deze „zwarte lijst" 
voor. Voor deze gemeenten zonder facilitei
ten is de reputatie van ongastvrijheid geves
tigd, en ze verspreidt zich als een lopend 
vuurtje, weet de joernalist. In Tervuren het
zelfde liedje: De verplaatsing van de vraag 
is reëel. Zelfs voor de faciliteitengemeenten 
beginnen de mensen te aarzelen. Ze stellen 
zich vragen over de toekomst In Kraainem 
draait de immo-sektor dan weer op volle 
toeren, maar de kopers zijn er overwegend 
vreemdelingen, stelt La Libre vast. 

De Franstalige krant uit Brussel vroeg de 
makelaars verder welke evolutie van de 
markt ze verwachten indien het dekreet 
Suykerbuyk-Van Vaerenbergh goedgekeurd 
zou worden. Men neemt reeds, alvorens het 
goedgekeurd is, een effekt van dit voorstel 
van dekreet waar: De Franstalige koppels 
met een gemiddeld budget verkiezen terug 
te keren naar Wallonië boven een zoektocht 
in een Vlaamse gemeente, zelfs indien het 
er goedkoper zou zijn. De vraag wordt dus 
minder groot, en de Vlaamse rand wordt 
terug toegankelijker voor de Vlamingen. Ei
genlijk kunnen we de Franstalige pers al
leen maar aanmoedigen om van leer te 
trekken tegen het voorstel Suykerbuyk-Van 
Vaerenbergh. Hoe meer er over geschreven 
wordt, hoe minder meerbegoede anderstali
gen lijken te overwegen in Vlaams-Brabant 
te gaan wonen... 

De Libre besluit in haar tipische stijl: De 
heer Suykerbuyk zal misschien geslaagd 
zijn in het beteugelen van de spiraal van 
hoger opbod, maar tegen een buitensporige 
prijs, die van de messteken in de beginse
len van de fundamentele vrijheden. De 
Franstaligen hoeven zich geen zorgen te 
maken. De Vlaamse Raad kan en zal er zelf 
wel zorg voor dragen dat aan fundamentele 
vrijheden, zoals ook het recht op woonst in 
eigen streek er een is, niet geraakt wordt. 

(pdj) 
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SAMENLEVING 

SINT-MICHIEL EN 
HET VLAAMSE BEWUSTZIJN 

„Het begrip eigenheid wordt nu geformu
leerd als een politiek kriterium. Ten onrechte 
omdat identiteit geen element is van politieke 
keuze voor de meeste politieke uitdagingen. 
(...) Het kruciale element is het begrip kwali
teit Daarmee kun je het begrip identiteit 
ontzenuwen. Ik bedoel: ik vind Claus goed 
omdat hij kwaliteit is." Aan het woord is Jos 
Geysels (Agaiev) in Markant (9 juli). 

„Wij zijn een volk zonder nationaal ge
voel." Dat meent, kort en krachtig, Hugo 
Schiltz {De Standaard, 15 juli). 

is de Vlaming fier op z'n eigenheid als 
Vlaming? Het is een vraag die aan menig 
toog, in talloze debatten en geleerde ge
schriften al opgeworpen werd. De antwoor
den bleven steeds even verscheiden als de 
Vlamingen zelf. Natuurlijk zijn we in sommige 
situaties fier, en in andere niet. We zijn fier als 
we Dirk Frimout de ruimte insturen, we zijn 
niet fier als Alido Neslo op de Brusselse Grote 
Markt uitgefloten wordt omdat ze te bruin is. 
We zijn fier als we Hugo C/austerugvinden bij 
de kandidaat-nobelprijswinnaars, we zijn niet 
fier als blijkt dat Vlaanderen met het aantal 
verkeersslachtoffers bij de Europese koplo
pers hoort. Wanneer een Vlaming „het" 
maakt in de grote wereld, zijn we doorgaans 
fier. Op het feit dat het om een Vlaming gaat, 
niet op de Vlaamse eigenheid. Men kan 
moeilijk beweren dat durf en wetenschappe
lijke onderlegdheid, verdraagzaamheid, een 
meer dan gemiddeld vlotte pen of roekeloos
heid op de weg tot de Vlaamse eigenheid 
behoren. 

Maar wat dan wel? De definitie van die 
eigenheid is al meteen een eerste punt van 
diskussie. Hoort onze volgens sommigen 
legendarische werkkracht tot die eigenheid ? 
Onze onderdanigheid? Onze gastvrijheid? 
Onze boergondische levenswijze ? Ons gerit
sel ? Onze veeltaligheid ? Zoveel vragen, zo
veel antwoorden. Wat onbetwistbaar wél tot 
onze eigenheid behoort, is onze taal. Het 
Vlaams, Nederlands, zo je wil Zuidneder
lands of het Nederlands in België (Van Dale). 

TAAL 
En onze fierheid over die taai, juist een van 

de minst betwiste onderdelen van onze ei
genheid, laat hier en daar, af en toe, nog 
steeds te wensen over. Dat wordt vooral 
pijnlijk duidelijk wanneer we in kontakt ko
men met andere talen, met andere volkeren. 
Enkele voorbeelden uit de Vlaamse hoofd
stad, waar de Vlamingen een minderheid 
vormen: een Vlaming stapt bij zijn beenhou-

Louis De Lentdecker: „De politici 
hebben zwaar gefaald omdat zij er 
niet in gelukt zijn het land en de 
mensen fierheid en zelfbewustzijn 
te geven." (foto R. Szommer) 

wer binnen, eveneens Vlaming. Er ontspint 
zich een gesprek over koetjes en kalfjes, 
vanzelfsprekend in het Nederlands. Een 
tweede klant komt binnen. Haast in dezelfde 
zin schakelt de beenhouwer over op het 
Frans. Voor wie buiten Brussel woont mis
schien ongelofelijk, maar toch echt gebeurd. 

Een Vlaams moederken, wekelijks bezoek
ster van de Vlaamse mis in haar gemeente, 
wordt begraven in Brussel. De begrafenis-
plechtigheid verloopt uitsluitend in het Frans, 
op één zinnetje na. Dat heeft de pastoor er 
dan nog uit eerlijke schaamte op eigen initia
tief aan toegevoegd. Tja, kinderen en klein
kinderen beweren geen Nederlands meer te 
verstaan, en willen door hun vrienden en 
kennissen zeker niet als Vlaming bestempeld 
worden. Voor wie buiten Brussel woont mis
schien ongelofelijk, maar toch echt gebeurd. 

Een Vlaming spreekt toch zo graag Frans, 
of Engels. In Brussel gaan werken wordt door 
veel Vlamingen nog steeds beschouwd als 
een unieke gelegenheid om de kennis van 
het Frans bij te schaven. Deze voorbeelden 
tonen aan dat Vlaming-zijn en via z'n taalge
bruik uitkomen voor de Vlaamse eigenheid bij 
heel wat Vlamingen nog steeds geen eviden

tie is. Spreek altijd Nederlands in Brussel, 
raadde Kultuurminister Weckx (CVP) maan
dag de lezers van Gazet van Antwerpen nog 
aan. Jarenlange aktiviteit en tomeloze inzet 
van duizenden militanten uit de Vlaamse 
partijpolitieke en niet-partijpolitieke beweging 
hebben het Vlaamse volk nog niet omge
vormd tot een volk dat gemiddeld zo fier is op 
z'n eigenheid als het Nederlandse volk, het 
Duitse volk, het Engelse volk, het Franse volk, 
etc. 

FIER ZONDER MEER 
Dit is geen verwijt, overdreven chauvinisme 

is trouwens evenzeer uit den boze. Toch is 
het een volgens sommigen te betreuren vast
stelling met een belangrijk gevolg: de Vlaam
se strijd om de eigen volksgeest is, in tegen
stelling tot wat vandaag vaak beweerd wordt, 
nog niet helemaal gestreden. Ook Louis De 
Lentdecker, met wie we het vaak oneens zijn, 
kwam tot deze konkluzie in TV-ekspres. Hij 
beschreef er de 11 juli-uitzending op VTM, 
waarin korte interviews een overzicht am
bieerden te geven van het Vlaamse bewust
zijn : „Voor de eeuwigheid verdient bewaard 
te worden de uitspraak van de man die zei dat 
„zijn appartement" de mooiste plek van 
Vlaanderen was. De interviews hebben voor 
de zoveelste maal bewezen dat bij ons volk 
geen echt Vlaamse ziel leeft, dat de mensen 
van bij ons lak hebben aan al het politiek 
geknoei en dat de politici zwaar gefaald 
hebben omdat zij er niet in gelukt zijn het land 
en de mensen fierheid en zelfbewustzijn te 
geven." 

Natuurlijk, de grote onrechtvaardigheden 
die de Vlamingen in het unitaire België onder
gingen, zijn wel weggevlakt. We zijn ovenwe
gend welstellend. Maar zijn we ovenwegend 
fier zonder meer dat we Vlaming zijn, zonder 
ons daarom beter te voelen dan andere 
volkeren ? Dat is nog zo zeker niet. De strijd 
om het respekt voor de eigenheid bij het 
eigen volk voldoende sterk ingang te laten 
vinden, een voonwaarde om de rijke verschei
denheid van volkeren in Europa, en verderop, 
op aarde, te behouden, is in Vlaanderen nog 
niet helemaal gewonnen. 

Ook in die interne strijd geeft het Sint-
Michielsakkoord dat verleden week goedge
keurd werd, de Vlamingen weer enkele wa
pens meer. Als ze nu nog vakkundig gehan
teerd worden. Zoals Claus het Nedertands 
hanteert. Kwaliteit verbetert en verstevigt ei
genheid. 

(Pdj) 
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OMSLAGVERHAAL 

UITSTRALING OF 
ZELFBEWUSTZIJN 

D
E vorsten hebben in Vlaanderen 
steeds oog gehad voor verdien
stelijke kunstenaars. Filips van 
den Elzas steunde aan zijn hof 
kunstenaars en kunstenmakers, 
op hun beurt boden de Habs-
burgers belangrijke steun aan 
kunstenaars in Vlaanderen en in 
Brabant. Overheden hebben 
steeds graag met de talenten 
van hun burgers gepronkt. Ove

rigens heeft Vlaanderen een naam hoog te 
houden als een land van kunstambachten, 
ooit met de boekdrukkunst en de hand
schriften, nu met o.a. edelsmeedkunst en 
meubelmakers. De vraag blijft echter of de 
houding van keurvorsten en prinsen van
daag nog door de beugel kan? Kan de 
Vlaamse minister-president zich als een 
keurvorst gedragen ? 

DE DISKUSSIE 
Ontvoogdingsbewegingen hebben steeds 

getracht een ruimer deel van het publiek te 
laten deelnemen aan het artistieke leven. 
Dat heeft boeiende en interessante resulta
ten opgeleverd. Kan het zijn dat de overheid 
nu opnieuw een elitair standpunt inneemt 
en kunstenaars gaat rekruteren voor de eer 
en de glorie van deze overheid? Van de 
natie ? 

Kortom, de diskussie over de kulturele 
ambassadeurs kan ons met onverschillig la
ten, te meer omdat het beleid van de jonge 
Vlaamse overheid enige neiging tot zelfver
heerlijking nauwelijks kan verbergen en 
daardoor soms de indruk geeft de eigen rol 
in de participatie en ontplooiing van het 
publiek te vergeten. 

Op basis van deze vaststellingen hebben 
wij onze vragen over de zending van de 
kulturele ambassadeurs. Wij kunnen best 
blij zijn om het sukses van / Fiamminghi, 
van Septentrion, van De Taalunie, van Anne-
Teresa de Keersmaeker of van Jan Hoet. En 
ook de avonturen van de Nieuwe Snaar-
jongens vinden wij best leuk. Alleen vinden 
wij dat deze projekten niet gesponsord die
nen te worden door Buitenlandse Betrekkin
gen, naast de reeds bestaande subsidies uit 
de begroting voor Kuituur. Dat een sukses-
vol produkt als de films over Van Eycl<, 
Breugel en Rubens (Harold Van de Perre-

Anton Stevens) steun krijgen om gedubt te 
worden, kwestie van verkoopbaarheid op de 
buitenlandse markt, tenwijl het produkt nau
welijks eerlijke kansen kreeg om het dag
licht te zien, is misschien een magere troost 
voor de intiatiefnemers. 

Kuituur, uitstraling en identiteit 
zijn in iiet zelfbewuste Vlaande
ren de sleutelwoorden. Tussen 
verl(ramping en dinamiek zoeken 
wij onze weg, tussen zelfijewust-
zijn en uitstraling zuilen wij moe
ten kiezen. Is deze vraagstelling 
overtrokken? 
Patrick Dewael schudde ooit de 
kampagne Vlaanderen Leeft! uit 
zijn lioed en verhiief zo koks en 
designers, toegepaste kunst en 
edele ambachten tot kunst. 
Intussen klaagt Vlaanderen over 
de kommercialisatie van de kun
sten, in zo'n klimaat is er voor 
een debat over wat kunst is en 
hoe de overheid daarin een rol 
zou kunnen spelen, geen ruimte 
meer over. Heeft minister-presi
dent Van den Branden van deze 
vaagheid gebruik willen maken 
toen hij de Idee van de Vlaamse 
kuHurele ambassadeurs lanceer
de? 
Terwijl deze diskussie aan de 
gang is, stellen verontruste eko-
nomen vast dat Vlaanderen 
marktaandeel verliest en drin
gend werk moet maken van on
derzoek en ontwikkeling in de 
industrie. Immers, zonder noe
menswaardige inspanningen op 
het vlak van de produktverbete-
ring, gaat het licht hier wel van
zelf uit en zal er weinig ruimte 
resten om ons met kuituur in te 
laten. 

Ook anderen hebben het moeilijk met 
deze aanpak, zoals Sigiswald Kuijken, die 
van aanvang af stelde dat hij zelf zijn boon
tjes heeft mogen doppen en nu maar liever 
zelf verder aan de weg timmert... 

Arme Teresa de Keersmaeker, een 
van de Vlaamse kulturele ambassa
deurs. Het is de vraag of Vlaanderen 
er behoefte aan heeft om in het bui
tenland gepromoot te worden alsof 
het om een „werk" gaat, eventueel 
zelfs vallend onder een of oktrooi-
recht. (foto F. De Maftre) 

MERKNAAM 
VU\ANDEREN 

Een wezenlijke vraag is of Vlaanderen 
behoefte heeft om in het buitenland gepro
moot te worden alsof het om „een merk" 
ging, eventueel zelfs vallend onder een of 
ander oktrooirecht. Graag klagen diensten 
voor Buitenlandse Handel dat men Vlaande-
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ren in de buitenwereld niet kent. Uit cijfers 
blijkt dan weer dat Vlaanderen een zeer 
belangrijk uitvoerder is. Tot 70 % van de 
geproduceerde goederen en diensten gaan 
naar eksport. In welke mate wij nu te lijden 
hebben onder de algemene recessie in Euro
pa, doet even niet ter zake. Het ene is wel in 
tegenspraak met het andere. Voor kwaliteits
goederen, meestal in de produktieve sfeer en 
minder als gebruiksgoederen met merk
naam, zijn wij wél gekend. 

Het buitenland weet Vlaanderen dus wel te 
vinden en nieuwe markten zijn natuurlijk altijd 
graag meegenomen. De vraag is of kulturele 
ambassadeurs daar werkelijk de beste instru
menten voor zijn. Produktverbetering en in
dringende promotie lijken ons nuttiger te zijn. 
Vlamingen staan graag als goede en harde 
werkers bekend, zij zouden echter de han
delsgeest van de Hollanders of de grote bek 
van de Franstaligen ontberen. Wij hebben het 
moeilijk als een merknaam, als een produkt 
beschouwd te worden. 

Natuurlijk moet de overheid de handelsre
laties mee ondersteunen, zoals zij ertoe moet 
bijdragen dat onze goederen en diensten zo 
vlot mogelijk de wereld rond kunnen worden 
uitgevoerd. Dat wil zeggen, zorgen voor bi-
en multilaterale akkoorden. Ook steun verle
nen aan bedrijven die zich inzetten voor 
innovatie en renovatie van hun aanbod. Bij
dragen tot zuiver wetenschappelijk onder
zoek, bedrijven aanzetten hier te komen in
vesteren in onderzoek. Dat zal de merknaam 
Vlaanderen pas kracht geven. Maar het volk, 
de kuituur is geen merk. Het is daarvoor 
teveel produkt van vele krachten en te veel 
een voortdurend worden. 

DE VLAAMSE KULTURELE AMBASSADEURS 

BESPAREN 
EN BETALEN 

Ook kultuurbeleid kan dus maar beter 
gericht zijn op het uitwerken van een kansen
beleid. Kultuurbeleid moet dus gediversi
fieerd zijn. De krachtlijnen kunnen nergens 
gezocht tenzij in het scheppen van kansen en 
mogelijkheden voor de eigen bevolking het 
leven zin te geven. Artistieke kreativiteit is 
daartoe een belangrijke hefboom. Immers, 
het failliet van het reëel bestaande socialisme 
IS gelegen in het eenzijdige streven van de 
emancipatie naar lukse en welvaart. Welvaart 
is prachtig en wat hier werd opgebouwd kent 
zijn weerga niet, toch is het gebrek aan 
perspektief nooit zo groot geweest. Ook de 
Vlaamse beweging heeft ondanks de bele
den aandacht voor kuituur in de eerste plaats 
- terecht wellicht - tot de welvaart en de 
verdeling en/an bijgedragen. 

Dat mensen zich terugplooien op wat ze 
hebben, op wat ze verwon/en hebben, is dan 
ook niet ongewoon. Intussen blijft er wel een 
zekere zinledigheid. 

Door minister-president werden vol
gende 34 kulturele ambassadeurs van 
Vlaanderen uitgekozen om de goede 
(merk-)naam van Vlaanderen in het bui
tenland uit te dragen. In ruil daarvoor 
ontvangen deze artiesten, organisaties en 
evenementen een subsidie (160 miljoen 
fr.) afkomstig van het departement Bui
tenlandse Betrekkingen van de Vlaamse 
Gemeenschap beheerd, door de minis
ter-president. 
- I Fiamminghi, kamerorkest o.l.v. Ru-

dolf Werthen. 
- Vlaanderen Vakantieland. Wellicht het 

enige initiatief dat omwille van de 
ekonomische doelstellingen door 
Ekonomische Zaken gesubsidieerd 
wordt. 

(Beide instellingen zijn het zwaarst ge
subsidieerd, 15 miljoen fr.) 

PODIUMKUNSTEN: 
- Vlaams Theater Instituut; 
- Vlaamse Polyphonisten, muziek van 

Vlaamse komponisten uit de 15de tot 
vroege 17de eeuw; 

- Vlaamse Barokensembles (Jos Van 
Immerseel); 

- Phillipe Herreweghe (Collegium Voca
le); , 

- René Jacobs, contra-tenor (renais
sance en barok); 

- Het koninklijk Filarmonisch Orkest van 
Vlaanderen; 

- De Vlaamse Opera; 
- Het Festival van Vlaanderen; 
- Eurochor Vlaanderen 93; 
- De Nieuwe Snaar; 
- Johan Verminnen; 

- The Radio's; 
- Anne Teresa De Keersmaeker en Ro

sas; 
- Wim Vandekeybus; 
- Ultima Ver; 
- Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

STICHTINGEN: 
- De Stichting Frankfurter Buchmesse; 
- Stichting Ons Erfdeel (Jozef Deleu); 

TENTOONSTELLINGEN: 

- Splendours of Flanders te Cambrid
ge; 

- Vlaamse Miniaturisten te Leuven; 
- Vlaamse Primitieven te Brugge; 
- Gothische Beeldhouwkunst in Gent; 
- I Fiaminghi a Roma in het PSK; 
- Henry Van de Velde in Duitse en 

Zwitserse musea; 

FILM & VIDEO: 
- Van Eyck-Breugel-Rubens (Harold 

Van de Perre); 
- Daens (Stijn Coninx); 
- Het Internationaal Filmfestival van 

Vlaanderen; 

DIVERSEN: 
- Jongerenorganisatie Jint; 
- Sportmuseum Vlaanderen; 
- Jan Fabre; 
- Mercator '94; 
- Projekt Vlaamse wandtapijten; 
- Stichting voor Kunstpromotie; 
- Antwerpen '93. 

De vraag is groot hoe de Vlaamse 
regering het werk van mensen en organi
saties zal evalueren en welke besluiten zij 
zal trekken. En of de aktie voor herhaling 
vatbaar is. 

I Fiamminghi: goed voor 15 miljoen frank subsidies. 
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De kulturele poot onder onze samenleving 
IS volgens sommige „culture-w/atchers" eer
der zwak uitgebouwd De violist of de hoboist 
die het wil maken moet dat zelf doen, moet 
durven te springen en weten waar hij of zij de 
mosterd kan halen De infrastruktuur is de 
jongste jaren seneus uitgebouwd, kulturele 
centra zijn er vele Voor de kunsten begrootte 
de Vlaamse overheid de uitgaven in 1993 op 
2 237,7 miljoen fr 

De amateuristische kunstbeoefening is een 
belangrijke aktiviteit in dit Vlaanderen Dat zij 
nogal gencht zou zijn op de middenklasse 
hoeft geen bezwaar te zijn Het amateurto
neel, de amateurensembles bestaan, krijgen 
kansen en geven mensen het kostbaar ge
voel van zelfbewustzijn Dat kan men toch 
met negeren '' 

Het IS echter vooral in „bakstenen" dat de 
overheid investeerde Verder zijn er de subsi
dies waaraan een aantal formele opdrachten 
kleven, maar die nauwelijks op kwaliteit ge
ncht zijn De gelukkige organisaties, door
gaans verbonden met de zuilen, beweren 
kritisch tegenover de zuilen te staan maar 
inkasseren met graagte de werkingstoelagen 
gekoppeld aan de sterkte van de zuil 

Tegelijk tracht de overheid in teater, film en 
muziek een aantal professionele initiatieven 
te steunen en levenskansen te gunnen Wij 
achten deze invalshoek legitiem, noodzake
lijk zelfs Zo ook de steun aan de literaire 
produkties, hoewel deze vaak de indruk van 
een zekere willekeur wekken Maar is dat met 
onvermijdellijk ' 

OVER OPLEIDINGEN 
In het spoor van de verdere uitbouw van 

het zelfbestuur tijdens de jaren 80 heeft de 
Vlaamse regenng getracht de Vlaamse kultu
rele sektor nieuw leven in te blazen Boven
dien heeft de hoogkonjunktuur van de late 
jaren '80 een generatie jonge kunstenaars 
voortgebracht die de moeite waard waren en 
zijn 

Vandaag is dat moeilijker Een dichter, tot 
spijt van wie 't schrijft, brengt geen brood op 
de plank, tenzij een bundel een Konsalik-
oplage haalt Een filmregisseur die een 
Vlaamse roman, hoe goed ook, op het 
scherm brengt maar bij de oude koncepten 
zweert, kan toch met vernieuwend, eigentijds 
genoemd worden Pallieter, Boerenpsalm, 
zelfs Omtrent Dede dienden eraan te gelo
ven Ook Daens was uiteindelijk de verfilming 
van een Vlaamse roman 

Intussen week Dominique Deruddere met 
sukses uit naar de VS voor Wait until Spring 
Bandini en maakte daarmee een behoorlijke 
film Vlaanderen wacht intussen nog steeds 
op de uitbouw van een rendabele filmindus-
tne, zoals Denemarken dat mogelijk gemaakt 
heeft Terloops mag erop gewezen dat ook 
Nederland zowel wat opleiding als infrastruk
tuur betreft sinds verschillende jaren behoor

lijke inspanningen heeft geleverd De eindek-
samenfilms van de akademie aldaar zijn een 
bijzonder handig instrument, de beste krijgen 
een kans op de televisie Ook andere kunst
vormen vereisen een beleid dat jong talent 
opvangt en kansen geeft er iets van te 
maken Jonge pianisten, trompettisten krij
gen hier nauwelijks kansen met een serieus 
orkest op te treden De grote orkesten wor
den afgebouwd wegens te duur 

Teater, schilderkunst, beeldhouwkunst, 
toegepaste kunsten, het moet allemaal een 
plaats krijgen in het beleid Het ministene van 
Ondenwijs kan dan ook met de meest ge
schikte administratie zijn om de vorming van 
jong talent, zo amateurs als toekomstige 
professionele krachten, uit te bouwen en bij 
te werken Sinds het ondenwijs bevoegdheid 
werd van de Vlaamse Raad, heeft men ge
tracht alles wat deze materie betreft binnen 
de administratie van Ondenwijs te brengen 

Afgezien van het feit dat dit met gebeurd is 
kan het nuttig zijn deze logische indeling van 
bevoegdheden opnieuw onder de loepe te 
nemen Want tegen de genoemde logika 
staat er een andere, namelijk dat de pedago
gische pnncipes, aangehouden in het gewo
ne ondera/ijs misschien met opgaan in een 
intensief muziek- of ander kunstondenwijs 

Ook de verhogescholing van de konserva-
toria, dat wil dus zeggen dat een konsen/ato-
num onderwijs zou verstrekken zoals dat in 
een sociale hogeschool, een fakulteit Lette
ren of ingenieurstudies gebruikelijk is, hoeft 
met per se als een vooruitgang van de hogere 
kunstopleidingen beschouwd te worden Ho
gescholen doktoraten en professoraten, met 

alle eigen kenmerken van dat sisteem han
gen samen met de wetenschapsbeoefening 
en de metode Konservatoria kunnen dan 
beter streven naar kwaliteit binnen de logika 
en de gegevenheden van een degelijk mu
ziek- en artisitiek onderwijs Daarom is het 
maar beter dat de minister van Ondenwijs 
minstens samenwerkt met zijn kollega van 
Kuituur, waar het om vorming en opleiding 
van jong talent gaat Anders verdrinkt dat 
talent in een pedagogische soep, zonder dat 
het echt de kans krijgt de noodzakelijke 
,,ambachtelijke vaardigheden" onder de knie 
te krijgen 

GLORIE EN GLIÏÏER? 
Als WIJ ons aan een voorzichtige afweging 

van het huidige kultuurbeleid in Vlaanderen 
wagen, dan is er enige ruimte tot juichen 

Toch spnngt de overheid ons inziens met 
behoorlijk om met de instrumenten waarover 
ZIJ beschikt en vergeet de logika van het 
artistieke gebeuren te betrekken bij de be
sluitvorming en de opvolging van genomen 
initiatieven Deze logika bestaat er in dat het 
ondenwijs erop gericht is het aanwezige talent 
aan te sporen de eigen mogelijkheden zo ver 
mogelijk te ontwikkelen Sommige leerlingen 
groeien vroeger uit die struktuur dan andere 
(lees ook kader biz 18) 

WIJ hebben de indruk dat de Vlaamse 
minister-president van deze ,,open ruimte" 
schitterend gebruik heeft weten te maken om 
zijn ambt met keurvorstelijke allures te tooien 
WIJ hebben mets tegen uitstraling van Vlaan-
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deren, meer nog, wij juichen het toe wanneer 
ensembles in de voetsporen van Orlando de 
Lasso en anderen in Amsterdam, Wenen of 
Parijs aanzien venwerven Wij vinden het 
simpatiek dat Jan Hoet in Kassei zijn ideeën 
kan uitwerken en dat Gerard Mortier in Salz
burg de voetsporen van von Karajan drukt 

WIJ hebben wel onze bedenkingen wanneer 
de heer Rudolf Werthen 40 miljoen fr extra 
(volgens de begroting 199315 miljoen over 3 
jaar i) ontvangt om te doen wat hij al deed 

WIJ hebben er alle moeite mee te vernemen 
dat de film Daens pas steun krijgt wanneer de 
film reeds had bewezen een sukses te zijn 
De overheid hoeft met per se met geld over 
de brug te komen voor wat reeds goed is en 
werkt Vooral met als die overheid de mond 
vol heeft over besparen en bezuinigen 

EEN BLOEIENDE 
WIJNGAARD? 

Er bloeit iets moois in het Vlaamse artistie
ke struikgewas van vandaag maar tegelijk 
heerst er op de bühne een soms stenele ons-
kent-ons-atmosfeer, die vooral in de media 
aanleiding geeft tot een storende zelfvol
daanheid Deze komt des te pijnlijker over, 
wanneer men vaststelt dat er steeds maar 
geld gaat naar projekten die zichzelf reeds 
bedruipen Ondertussen hameren verant
woordelijken, zoals Rudolf Werthen en Jozef 
Deleu op teloorgang en ven/lakking Wij be
grijpen met goed waarom het allemaal tenon-
der zou moeten gaan Vlaanderen leeft, maar 
velen voegen er aan toe beeft en siddert 

Vlaanderen leeft ondanks een terughou
dend beleid inzake ondenwijs op artistiek 
vlak Jongeren vinden hun weg ondanks de 
vele barrières en dat zal wel zo horen Toch 
veroorlooft Rudolf Werthen, een belangrijk 
figuur in de muziekwereld, het zich beleids
mensen aan te klagen wegens te geringe 
inspanningen op het vlak van het muziekon-
denwijs Maar heeft hij zelf met jaren de kans 
gehad mee te werken aan het beleid "̂  In het 
kleine wereldje van de muziek had hij een 
stem in het kapittel Ook al zou maar 10 % van 
zijn denkbeelden die hij nu verkondigt het 
gehaald hebben, dan nog zou de kwaliteit 
van het muziekonderwijs beter geweest zijn 

Aan de konservatoria valt er een zekere 
inteelt vast te stellen De ontvankelijkheid 
voor buitenlandse inbreng blijkt te verdwij
nen De Russische pianist Daniel Blumenthal 
geeft les aan het Brusselse konsen/atorium, 
maar als eenzame zwaluw maakt hij de 
zomer met Eigen talent moet ook kansen 
krijgen om leraar te worden aan onze be
faamde instellingen maar de mogelijkheid 
mensen uit den vreemde, omwille van hun 
artistieke en pedagogische kwaliteiten aan te 
trekken wordt steeds kleiner 

De besparingen in het onderwijs, weet u 
wel"? 

EEN TOEKOMST-
PERSPEKTIEF? 

De gelden die nu uit onderzoek en ontwik 
keling van industnele produkten afgeleid wor
den en naar de kulturele ambassadeurs 

gaan, kunnen maar beter ingezet wordt om 
KMO's de kans te geven meer te investeren in 
produktvernieuwing 

Op het vlak van het kultuurbeleid hebben 
WIJ van minister Weckx met echt te klagen, 
hoewel we soms de indruk hebben alleen 
met een rentmeester te maken te hebben 
Elke minister van Kuituur hoeft nu ook weer 
geen Jack Lang te zijn Maar dat de minister
president de indruk moet wekken een Vlaam
se keurvorst te zijn, daar twijfelen wij sterk 
aan 

Tot spijt van wie 't bestrijdt, maar misschien 
was Jacques Brei nog wel de gekendste 
ambassadeur van Vlaanderen, net als Jean 
Ray, Rogier van der Weyden, Plantijn en 
Rubens Vandaag hebben wij mensen die 
een analoge rol opnemen, zoals Philippe 
Herreweghe, Jozef Deleu met Septentrion, 
enz WIJ hoeven onze mogelijkheden en 
talenten inderdaad met onder de korenmaat 
te steken Maar nog minder is het de minster 
president gegeven zich als een nieuwe Char
les de Lorraines populair te willen maken bij 
zijn buitenlandse gasten, ten koste van de 
brave ingezetenen 

Vlaanderen is een land dat zich bewust is 
van de eigen mogelijkheden, zonder daarom 
te moeten uitpakken met opgeblazen eigen
waan Wat in de kiem aan het groeien is moet 
gesteund worden, jonge talenten moeten 
kansen krijgen Wat ooit kon in de landen 
onder socialistische knoet lijkt in een demo-
kratisch bestel veel moeilijker Merken we 
tenslotte op dat Japan en Zuid-Oost-Azie 
steeds weer nieuwe talenten weet voort te 
brengen 

FACADE? 
WIJ zijn geen merk, Vlaanderen heeft alle 

redenen om zelfbewust naar buiten te treden 
Dat betekent dat wij onze sterkte kennen, 
maar ook onze zwakke punten Of anders 
WIJ hoeven onze vuile was met langer uit te 
hangen om ons goed te voelen Maar wij 
zullen met als „nouveaux riches" gaan pron
ken, WIJ hebben last met een benadering die 
een fagade wil oprichten, maar de zolder en 
de tuinkamer laten ven/allen 

Geen merk en geen fagade maar rustig 
verder opbouwen aan Vlaanderen, dat nog 
een eeuwigheid meemoet Produktvernieu
wing IS dan belangrijker dan even te schitte
ren op de rug van I Fiamminghi in Praag of 
Munchen 

Nog even dit moeten wij met beducht zijn 
voor de praalzucht van onze tijd ' Het geeft 
de indruk dat de resen/es die wij de jongste 
30 jaar hebben opgebouwd aan het opma
ken zijn De morgen kunnen wij dan wel 
feestend verbeiden maar als wij met uitkijken 
zal er na het feest met veel meer overblijven 
Dat IS ook zo op het vlak van de kunst 

Bart Haers 
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DE EIGEN LOGIKA 
VAN HET KUNSTONDERWIJS 

Sinds 1988, toen ondera/ijs een be
voegdheid van de Vlaamse Raad werd, 
tracht de Vaamse regering alles wat on-
denwijs heet te zijn onder een hoedje te 
brengen Met de oprichting van de Argo 
als koepel voor het gemeenschapsonder
wijs heeft men dan ook het officiële kunst-
ondera/ijs daar ondergebracht 

Uiteindelijk blijkt de gedachte dat in 
deze konstellatie de kwaliteitsbewaking 
beter verzekerd zou zijn, met echt op te 
gaan De reden men heeft met echt 
rekening gehouden met eigen vereisten 
en logika van het kunstondenwijs Boven
dien heeft men te zeer rekening gehou
den met de mening van welwillende pe
dagogen en daardoor de inbreng van 
vakmensen op de achtergrond gescho
ven We hebben dus te maken met een 
gebrek aan evenwicht 

ZORG VOOR 
KWALITEIT 

Een instrument leren bespelen gaat 
met voor iedereen even vlug en is meer 
dan een kwestie van leerjaren Aanslui
tend daarbij breken bepaalde inzichten 
met bij alle leerlingen op dezelfde manier 
door Ook in schilder- en woordkunst is 
het leerjarenprogramma met altijd de bes
te manier om te voldoen aan de vereisten 
van een goede vorming 

Tenslotte nog dit onden/vijs en oplei
ding tot bekwame vakmensen in een 
bepaalde kunsttak is geen kwestie van 
lukse, zelfs met in tijden van recessie 
Want deze samenleving stelt andere ei
sen dan het industnele tijdperk 

Daarom vragen wij ons af of het met 
beter ware het kunstondera/ijs opnieuw 
onder te brengen bij de minister van 
Kuituur, zodat deze beter kan inspelen op 
de artistiek noodzakelijke verwachtingen 
van leerkrachten en specialisten, evenals 
van de jonge talenten Zo denken wij aan 
kansen voor jonge instrumentalisten om 
op te treden met orkest, mogelijkheden 
om eindeksamenstukken te regisseren en 
te spelen voor het teaterondenwijs, enz 

Vroeger leefde al eens de indruk dat 
jonge musici en kunstenaars te weinig 
algemene vorming hadden genoten Dat 

l ^ ^ l f ? : -

mag dan al eens zo geweest zijn met de 
spreekwoordelijke tenor, de kunstenaar 
die wist waar hij mee bezig was, stak en 
steekt heel wat tijd in zelfstudie Dat 
neemt met weg dat, afgezien van de 
leerplicht, de algemene vakken best de 
nodige aandacht krijgen Daar kan door 
samenwerken tussen de ondenwijsdien-
sten best een mouw aan gepast 

ALLEEN 
SCHOONHEID 

De uitdaging zou precies moeten zijn 
om ook in het gewone onden/vijs meer 
artistieke ontplooiingskansen aan de leer
lingen te bieden zodat zij, eens in het 

beroepsleven of op weg daarheen, een 
eigen uitdrukkingsvermogen hebben ont
wikkeld 

WIJ onderschrijven dan ook de ver
wachting dat ons ondenwijs behalve voor 
kennisoverdracht in strikte zin en behalve 
het aksent voor het leren leren ook oog 
zou hebben voor de ekspressiemogelijk-
heden van de leerlingen Zo zouden 
spanningen, frustraties en emoties met 
per se in geweld uitgedrukt moeten wor
den maar jonge en andere mensen de 
mogelijkheid bieden zich positief uit te 
leven Vluchten in geweld en fanatisme 
zou geen noodzakelijk kwaad meer zijn 

Is deze wens illusie"? Zeker met wan
neer WIJ met Dostowjeski blijven hopen 
dat alleen Schoonheid de wereld kan 
redden 

(bh) 
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VICTOR DE LILLE / i 

DUIMPJE 
MAAR NIET KLEIN 

V
ICTOR DE LILLE werd gebo
ren te Maldegem op 2 no
vember 1863 als achtste kind 
van de uunwerkmaker Karel 
De Lille en Maria-Theresia 
Vanden Bossche. Nauwelijks 
zes jaar oud verliest Victor 
zijn vader. Voor moeder De 
Lille begint er een zware tijd. 
Het was geen eenvoudige 
zaak om negen monden te 

vullen, maar toch lukt zij erin het „kakelnes
tje" van de bende de Grieks-Latijnse te la
ten volgen aan het Sint-Vincentiuskollege te 
Eeklo. Wanneer Victor zijn studie beëindigd 
heeft, wordt hij een tijdje ondermeester te 
Donk, een gehucht van Maldegem. Op 7 
september 1887 wordt hij, geen 24 jaar oud, 
gemeenteontvanger van Maldegem. De 
jongste De Lille had wel aardig zijn weg 
gemaakt en velen zouden een verder rustig 
leven verkiezen. Niet echter Victor De Lille. 

VOLKSOPVOEDER^ 
In Maldegem beschouwden de inwoners 

de familie De Lille als brave mensen, alleen 
kon men er nogal ongewone zaken van 
venwachten. Was het niet vader Karel, die in 
1843 de eerste fiets in Vlaanderen ,,kon-
strueerde"? Met zijn jongste telg zou men 
in Maldegem nog heel wat meer meema
ken. 

Het ambt van gemeenteontvanger liet de 
jonge man blijkbaar nogal wat vrije tijd over. 
Rusteloos schrijft hij proza en poëzie, en 
doet „uitvindingen". Een onbegrensde intel-
lektuele interesse en een niet te stuiten on
dernemingsgeest brengen hem op het idee 
zelf nieuws te gaan brengen en op 29 juli 
1888, geen vol jaar na zijn benoeming, rolt 
het eerste nummer van zijn weekblad 't 
Getrouwe Maldegtiem van de persen. De 
jonge man had toen nog geen eigen druk
kerij en de eerste nummers werden te Eeklo 
bij drukker Rijffranck gezet. Was Victor De 
Lille op sommige punten soms een fantas
tisch man, met zijn weekblad wist hij zeer 
goed wat hij wilde, 't Getrouwe Maldegtiem 
moest een Vlaams, een opvoedend en leer
rijk blad zijn. Van de toenmalige dag- en 
weekbladen had hij inderdaad geen te hoge 

dunk en hij was van oordeel dat ze vaak 
meer een bederf dan een verrijking voor het 
volk vormden. Eigenijk toont de jonge De 
Lille zich hier reeds wat hij zijn hele leven 
zou trachten te zijn: een volksopvoeder Dat 
aan dergelijke mensen met het hart op de 

Wanneer in oktober 1991 de 
BRTN van start ging met de reeks 
De bossen van Vlaanderen werd 
dit onmiddellijk een voltreffer. De 
makers van het programma waar
schuwden de kijkers dat de on
dergrond weliswaar „op waar ge
beurde feiten" berustte maar dat 
namen en sommige gebeurtenis
sen volledig verzonnen waren. 
Het was ook beter zo want al te 
pijnlijke wonden kunnen ook na 
jaren terug opengaan. Trouwens 
een scenario in de tweede helft 
van zestiger jaren geschreven 
door Louis De Lentdecker was 
om dezelfde redenen afgevoerd. 
Overigens scheen er toen wel 
enige invloed uitgeoefend te zijn 
om nu maar eens definitief over 
deze weinig verkwikkelijke histo
rie, die nog een staartje had in 
1944, te zwijgen. 
De man die in de jaren twintig de 
hele zaak aan het rollen bracht 
was Victor De i///e (Maldegem, 2 
november 1863-Maldegem 15 
juni 1940). Was De Lille dan een 
sensatiejoernalist? Zeker niet 
want in zijn weekblad 't Getrouwe 
Maldeghem vermeed hij juist zo
veel mogelijk wat hijzelf noemde 
„bandieterijen". IVIaar laten we bij 
het begin beginnen. 

rechte plaats toen wel bijzonder nood was 
staat vast. Het is nogal onrechtvaardig de 
negentiendeeeuwse flaminganten te be
schouwen als louter taal- en kultuurflamin-
ganten. Heel wat onder hen waren zich 
scherp bewust van de sociale onderdruk
king en van de wantoestanden, die alom te 

Victor De Lille, voor wie volksopvoe
ding en joernaiistiek hand in hand 
gingen. 

vinden waren. Maar waarop gesteund om 
hier iets aan te verhelpen? Adel en geld 
hadden er alle belang bij dat de zaken zich 
voortsleepten zoals het was. Daar het groot
ste deel van de Vlaamse bevolking van 
deze klassen afhing, scheen de toestand 
soms totaal uitzichtloos. Het is dan ook heel 
normaal dat Victor De Lille met zijn week
blad de zijde koos van de Christene Volks
partij van priester Adolf Daens. 

Zoals zovele tijdgenoten zag De Lille in de 
sociale leer van de gebroeders Daens een 
oplossing voor de Vlaamse werklieden. En-
toesiast verspreidde hij dan ook wekelijks in 
't Getrouwe Maldeghem de sociale ideeën 
van deze voorvechters. Pas na de veroorde
ling door de paus (1899) ging De Lille een 
andere weg volgen, misschien ook wel 
enigszins omdat hij wist hoe kwaad ruzie 
maken het was voor een uitgever met het 
bisdom. De eerste jaren waren voor 't Ge
trouwe Maldeghem niet altijd gemakkelijk 
geweest, maar rond de eeuwwisseling ken
de het blad een 10.000 lezers, voor die tijd 
een geweldig getal. De echte bloeiperiode 
was aangebroken na het huwelijk van De 

O 
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De familie De Liile met in hiet midden mevrouw De Lille, links naast het Duimpje met boelcenidomp uitgever-
hoofdredakteur Victor De Lille. 

Lille met Octavie De Zutter, zelf een gevoeli
ge dichteres maar ook een hardwerkende 
vrouw, die haar ontstuimige echtgenoot 
steeds trouw met woord en daad bijstond. 
Het echtpaar kreeg negen kinderen, waar
van twee jong stierven. 

FOTOGRAAF 
In 1895 begint Victor De Lille de Nieuwe 

Vlaamsche Illustratie uit te geven, een luk-
sueuze uitgave die alleen beeldmateriaal 
bracht. Dat een dergelijk ontwerp onze uit
gever aantrok was geen wonder. Tussen al 
zijn drukkke bezigheden was hij zich im
mers nog gaan interesseren voor fotografie 
(toen nog lichtdrukkunst genaamd) en jawel 
Victor De Lille werd Maldegems eerste foto
graaf net zo goed als hij de eerste telefoon 

van de gemeente op zijn naam liet zetten en 
de eerste autobestuurder van Maldegem 
werd. 

Het jaar 1910 werd wel bijzonder druk: 
niet minder dan drie nieuwe bladen ver
schenen in het spoor van 't Getrouwe Mal-
deghem: Onze Kop, dat ijverde voor de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit 
en ,,dus ook voor de hele herleving in 
Vlaanderen"; verder Het land van Rode, 
een regionale uitgave van 't Getrouwe Mal-
deghem en tenslotte het Kristen Vlaamsche 
Volk sterk flamingant van inslag. Het ging 
Victor De Lille bepaald voor de wind. In 
1903 bouwde hij de Duimpjesvilla om een 
jaar later 't Kasteeltje te kopen, waar hij in 
1905 een heel nieuwe drukkerij installeerde. 

De Lille zou De Lille niet geweest zijn als 
hij weer niet iets ,,speciaals" zou bedacht 
hebben. In 1909 laat hij in zijn bezit een 

velodroom aanleggen met een piste van 
250 m. 'f Getrouwe Maldeghem bleef echter 
hoofdzaak, zoals al na korte tijd de overige 
weekbladen mochten ondervinden. Alhoe
wel De Lille de titel nooit wijzigde, was het al 
vlug geen lokaal blad meer, maar werd ge
lezen over gans Vlaanderen. We wezen er 
reeds op dat De Lille de kant koos van 
priester Daens. Inderdaad de Maldegem-
naar was het bepaald niet eens met de 
traditionele katolieke partij, waar al té veel 
behoudsgezinde franskiljonse elementen de 
plak zwaaiden. In 't Getrouwe Maldeghem 
trachtte De Lille hieraan te verhelpen door 
de klemtoon te leggen op volksopvoeding 
wat hij onderstreepte door uitgebreide histo
rische reeksen en biografieën over bekende 
Vlamingen. Steunend op het verleden wilde 
De Lille zijn lezers duidelijk maken dat ze 
wel wat meer waren dan werkezels en fa-
brieksslaven. Maar op de eerste plaats 

y-MtiiTüwapgi 
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Kop van 't Getrouwe Maldeghem, tussen 1888 en tot na de WO II was deze graag gelezen Vlaams- en 
volksgezinde periodiek dé opiniemaker van het IVIeetjesland en een deel van West-Vlaanderen. 
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moest het blad voor de gewone man lees
baar zijn In pittige, kleurrijke berichtgeving 
zorgde de uitgever hiervoor Dat zijn ontstui-
mige natuur hem wel eens verleidde tot een 
te bloemrijke voorstelling van de zaken 
hoeft hierbij geen verwondenng te wekken. 

VOL VUUR 
Het suksesverhaal Victor De Lille werd 

echter ruw afgebroken door de eerste we
reldoorlog De uitgever, nooit om een woord 
verlegen, bleef zijn ongezouten mening zeg
gen Weliswaar werd de drukkerij deels naar 
Nederland overgebracht, maar De Lille bleef 
in Maldegem, waar hij op 15 december 
1914 door de Duitsers aangehouden werd 
Officieel om zijn publikaties of andere ele
menten hier toen reeds een rol in speelden, 
IS met erg duidelijk Zonen Josef en Antoon 
poogden vanuit het nabije Zeeuws-Vlaande-

ren de uitgave van 'f Getrouwe Maldeghem 
voort te zetten, maar moesten noodgedwon
gen hun aktiviteiten stoppen vanaf 1916, 
ondermeer door gebrek aan papier 

Tot mei 1916 verbleef Victor De Lill in 
Holzminden (Wesffalen) Na het nodige over 
en weer gepraat kwam hij dank zij een 
uitwisseling in Geneve terecht waar hij rech
ten en kriminologie ging studeren, wat hem 
later nog best van pas kwam Een tijdje 
doceerde hij er zelfs joernalistiek 

Op 2 december 1918 kwam hij vrij en 
twintig dagen later, op 22 december 1918, 
verscheen 't Getrouwe Maldeghem weer 
De politieke invloed van het weekblad was 
echter getaand in de wel uitgebreider maar 
lang met altijd eensgezinde Vlaamse Bewe
ging De Lille zag dit laatste gevaar zeer 
duidelijk in en zou steeds ijveren voor ver
zoening tussen alle partijen, alhoewel hijzelf 
het met altijd zomaar met iedereen eens 

was. Het blad moest echter Vlaams en so
ciaal blijven, de twee motieven, die De Lille 
zijn hele leven bezielden Met de gemeente
politiek het hij zich in 't Getrouwe Malde
ghem weinig in, wat nog met wou zeggene 
dat hij zich met met Maldegem inliet Zijn 
initiatieven waren daarbij vaak zo opgezet 
dat de gemeentelijke overheid, al was het 
met altijd even graag, ze wel aanvaarden 
moest (vb een stoet ter gelegenheid van 
een honderdjange, enz) 

De „Vlaamsche" zaak genoot echter alle 
belangstelling Er kon weinig gebeuren op 
dit terrein of de uitgever greep vol vuur naar 
zijn pen voor een uitgebreid verslag 

Mija Proost 

VOLGENDE WEEK: 
De moorden 
van Beernem 

ADVERTENTIE 

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 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

'tboeraihof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

goomit^n^ni J79Ss CfU.'m'cem 

^^mm 

/ilpl.MIscri Ircsl-
.'.l.ll voor 100 por-
sonon Groepen 
en bussen op >if-

cinie pri|^cn - loc-
ristenmenii ?95 Ir 

— Cambwwus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

Jê 
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HET STANDAARDWERK OVER 
ALBIJN VAN DEN ABEELE 

„Sint-Martens-Latem, Gezegend Oord van 
de Vlaamse Kunst"; het is a.h.w. een slogan 
geworden sedert het verschijnen In 1965 van 
het boek van Haesaert over de Latemse 
kunstenaarsgroepen (geen „scholen"). Dat 
boek werd nog in het Frans geschreven (door 
mensen in het Frans opgeleid) maar wijlen 
Luc Matthijs was de motor die er achter zat 
dat het boek eerst in het Nederlands zou 
verschijnen. Die Nederlandse versie is se
dertdien herhaaldelijk herdrukt. Zo vermeed 
men het vroegere sisteem waarbij een werk 
eerst in het Frans verscheen, pas maanden 
later in het Nederlands, zodat vele Vlamingen 
{die kennen toch Frans) de Franse versie 
kochten en dan nadien de Nederlandse lieten 
liggen; zo ontstond de versie dat Neder
landstalige uitgaven haast overbodig waren. 

Ook wijlen Toon de Pesseroey zorgde er 
destijds voor dat Vlaamse luxe-uitgaven met 
maanden na de Franse verschenen. 

LEVENSTAAK 
Over Latem verscheen reeds heel wat 

fraais. Dat werd - na de recente werken van 
Piet Boyens- nog maar eens aangevuld met 
een verzorgde uitgave over de vader van de 
Latemse groepen: Binus Van den Abeele, 
geschreven door zijn enige kleinzoon, Raf 
Van den Abeele. Deze heeft als gewezen 
burgemeester van Latem, als historikus van 
opleiding en als kunstkenner uit belangstel
ling, al decennia lang de belangstelling voor 
het Latems kunstleven gestimuleerd en doku-
menteert via publikaties en tentoonstellingen. 

Binus Van den Abeele, geboren in 1835, 
zijn zonen Hugo en Herman, en Raf, geboren 
in 1919 (zoon van Herman), overspannen 
samen meer dan honderd jaar Latems kunst
leven, maar ook adminstratief en plaatselijk 
politiek leven. 

Binus was schepen, burgemeester en dan 
gemeentesekretaris; hij schreef literaire 
werkjes, historische werken en nadien begon 
hij te schilderen. Hugo begon te schilderen 
en nadien te schrijven. Hij was meer dan 50 
jaar lang gemeentesekretaris te Latem, tenwijl 
zijn broer Herman sekretaris was in de buur
gemeente. Raf was jarenlang een graag ge
ziene burgemeester te Latem. Hij schreef 
over de geschiedenis en over de kunst en 
over de geschiedenis van de kunst in de 
Oostvlaamse Leiestreek. Op basis van zo een 
familietraditie moet hij wel de best geïnfor
meerde man zijn om over de Latemse kunste
naars te schrijven. Hij is nu zelf bijna 75 jaar 
en wordt in de streek door iedereen hoog 
gewaardeerd. Hij is dé man om over Binus te 
schrijven en hij ziet dit werk over Binus als 
een levenstaak die hij tot een goed einde 
heeft gebracht. Zijn bescheidenheid (ook een 
familietrek) zette hem ertoe aan geen loftrom
pet op te steken en zeker geen hagiografie te 
schrijven. Hij houdt zich nuchter aan de vele 
feiten en laat de artistieke appreciatie aan 
anderen over. 

VU\AMSGEZIND 
Het is een fraai boek geworden: vlot lees

baar, mooi zetwerk, rijk geïllustreerd. Een 
boek dat we allen in onze eigen t-iblioteek 
wensen te hebben, niet alleen om het te 
„bezitten" maar ook om het te lezen en te 
bekijken en en/an te genieter 

En meteen ook om aan Raf Van den Abeele 
te zeggen: „Dank u voor al uw stil werken 
voor de Leiestreek in Vlaanderen". 

Want ook die Vlaamsgezindheid is een 
konstante in de familie, bij Binus, bij Hugo en 
bij Raf. Vlaamsgezind als iets vanzelfspre
kend. 

Dat was in een streek als Sint-Martens-
Latem niet altijd zo vanzelfsprekend te mid
den van nog ,,regerende" adelijke heren en 
te midden van Gentse tekstielbaronnen die 
naderhand van de artistieke reputatie kwa
men en komen profiteren ten eigen gerieve 
en te nadele van de gewone bevolking. 

Herman Maes 

- Albljn Van Den Abeele. Raf Van Den Abeele. 
Uitg. Snoeck-Decaju & Zoon/Gemeentekrediet. 
1.950 fr., 246 biz. Op de tentoonstellingen 1.450 
fr. 

ACHT VAN LATEM 
Nog tot 12 september lopen op 6 

plaatsen in en rond St.-IVIartens-Latem 
onder de noemer Actit van Latem met te 
missen tentoonstellingen. 

Op de Artiestenzolder van het Latem
se gemeentehuis hangt werk van Gus-
tave Van de Woestyne, in het Museum 
Gevaert-Minne in de Latemse Kapittel-
dreef van Valerius De Saedeleer. 

In het Museum Dhondt-Dhaenens in 
Deurie kunnen Binus Van Den Abeele 
en George Minne bekeken worden. Een 
boogscheut verder wacht werk van 
Gust De Smet in het naar hem genoem
de museum. 

Van Albert Sen/aes kan werk bekeken 
worden in het Molenhuis van Bachte-
Maria-Leerne en buiten Latem, in het 
Museum van Deinze en Leiestreek is 
werk te zien van Constant Permeke en 
Frits Van den Berghe. 

Acht grote namen, acht keer hoge 
kwaliteit I 

Al deze tentoonstellingen zijn open 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17u.30, 
dinsdag is de gezamelijke sluitingsdag. 

Eén toegansprijs voor alle tentoon
stellingen kost 200fr., de katalogus 
SOOfr. Alle inlichtingen bij VW-Deinze: 
09/386.23.23. Bezoeken en Leietrip sa

men zijn ook mogelijk. Info: Golden 
River Line Rederij: 09/225.15.05. 

Op de tentoonstellingen is het boek 
over Albljn Van Den Abeele te koop aan 
voordeelprijs: 1.450fr. 
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LITERATOUR 

SCHRIJVERS OVER 
HET GROTE WIELERGEBEUREN 

De Tour '93 behoort bijna tot het verleden 
en aangezien de overwinnaar hoe dan ook 
pas op de Champs Elysees zal bekend zijn 
kan de fysiek begenadigde Miguel Indurain 
hier nog niet worden bejubeld voor zijn derde 
overa/inning op rij. Deze moderne wielerheld 
spreekt overigens maar matig tot de verbeel
ding en zal wellicht slechts weinig sportieve 
literatoren aanzetten tot het ietwat uitbundig 
neerpennen van een ode aan zijn figuur en/of 
prestaties. Spijts zijn fraaie bruine huid, ha
viksneus en gestroomlijnd atletisch lichaam 
komt Indurain eerder kleurloos over. Dit heeft 
in ruime mate te maken met zijn stille verschij
ning en het feit dat hij zijn grote overwinnin
gen niet direkt met veel panache binnenhaalt. 

Voorgangers als Coppi, Bartali, Bahamon-
tes, Merokx, Hinault en andere Anquetils 
waren pittiger renners, gingen ofwel meer in 
de aanval of vielen als maftre Jacques op 
door hun bijwijlen verre van ascetisch leven: 
de vijfvoudige Normandische Tounwinnaar 
wou in de jaren '50 en '60 reeds zijn vrouw op 
de kamer na de etappe, dronk er telkens een 
flinke slok champagne en haalde aan de 
eindmeet telkens weer een kammetje uit de 
achterzak om er met sierlijke bewegingen zijn 
lichtbruine haren mee in een keurige plooi te 
leggen. 

Dit soort fietsende verschijningen waren en 
zijn nog steeds fenomenen die literatoren 
hun mooiste pen deden of doen bovenhalen. 
En het grote wielerspektakel dat de Tour is én 
het komplete koersgebeuren hebben de 
schrijvers steeds aangesproken. Nu de 80ste 
Tour naar zijn Parijs' einde rijdt, is het mis
schien het moment om even bij de artistieke 
neveneffekten ervan stil te staan. In ons 
taalgebied kunnen we al dadelijk naar een 
oude topper teruggrijpen, nl. het onvolprezen 
Me/-gedicht van Herman Gorter dat nu reeds 
welgeteld 104 jaar jong is en waarin de grote 
Gorter het heeft over „twee wielrijders: die 
doen hun stalen / raderen wieleren dat licht 
rondspat, / De cirkels draaien en het witte pad 
/ glijdt weg: ze loeren op elkanders wielen / 
en trappen vastberaden..." 

Bijna een eeuw later zou een andere Ne
derlandse auteur, Tim Krabbé, met ,,De ren
ner" en zijn ,,43 wielerverhalen" sublieme 
staaltjes wielerliteratuur leveren. Onze Stijn 
Streuvels had het in 1915 reeds over zijn 
rijwiel en in 1990 schreef de veelgeprezen 
romancier Jos Vandeloo zijn wielerepos met 
„De beklimming van de Mont Ventoux". 

Een van de mooiste stukken Vlaams wieler-
proza is en blijft het in 1942 verschenen 
„Rijke Vlaamsche Wielerleven" van koerspa-

"^ 

IS-

De Tour heeft steeds literatoren van alle slag geïnspireerd. Op de foto een 
beeld van 55 jaar geleden: Felecien Vervaecke, Gino Bartali en Alessandro 
Gianello trekken zich op de Galibier. (foto presse sports) 

triarch Karel Van Wijnendaele. De populaire 
dichter Herman De Coninck liet in zijn uit 
1969 daterende suksesbundel ,,De lenige 
liefde" Eddy Merckx al op de poëtische 
proppen komen. En Hollander Jan Ka/liet in 
1979 twee-honderd-twee-en-twintig {jawel 
222) sonnetten verschijnen onder de titel 
,,Fietsen op de Mont Ventoux". 

Een der mooiste recente wielerprozawer-
ken is „Het zweet der goden (1990) van 
Benjo Maso: deze jonge Hollandse socio
loog gaat er diep in op de heroïsche historie 
van de Tour de France. Wanneer je deze 
zelfde Tour echt van binnenuit wil beleven 
kan je nog altijd terecht bij renner Maarten 
Ducrot die in ,,Berichten uit de Tour de 
France" zijn Tourjournaal 1987 geeft. Deze 
gewezen beroepsrenner is psicholoog, een 
opleiding die duidelijk uit zijn Tourjournaal is 
af te lezen. 

Voor prachtige randverhalen rond deze 
sport kan je nog altijd terecht bij radio-

joernalist Jan Wauters en zijn in 1987 ver
schenen sportessays „De zweetgeur van de 
sport". En wie de ware inwendige wielerkeu-
ken wil kennen moet het amusante boekje 
,,Eten en drinken bij de Tour de France" 
(1990) van Anne Scheepmal<er maar eens 
raadplegen. Om je vingers van af te likken en 
zalig als een god in Frankrijk weg te zinken. 

En zo kunnen wij hier nog lang doorgaan. 
Maar wij zouden willen eindigen met een 

korte venwijzing naar de dagelijkse column 
vanuit de Tour '93 van joernalist Hugo Camps 
die in het BRTN-laatavond Tourjoernaal op 
sublieme wijze zijn wielergevoeligheden- en 
wijsheden etaleert, met oog voor het detail, 
voor de verliezer, de niet-vedette, de kleine 
man en dito vrouw. Er zit maar één min-punt 
aan Gamps' optreden vast: hij klinkt en kijkt 
steeds zo ontzettend droef, alsof de Tour een 
eindeloze begrafenis is. Zonder kransen of 
zegebloemen dus. 

W.V. 
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ALPEN ECHT TE HOOG 

D
E Tour eindigt voor onze ren
ners wanneer het serieuze werk 
begint. Het is godgel<laagd. 
Zelfs Johan Bruyneel, die zich 
nochtans al herhaaldelijk in 
gunstige zin liet opmerken, mist 
ondanks alles ambitie. Zondag 
„mocht" hij in de algemene 
rangschikking opnieuw een gro
te sprong voon/vaarts maken 
(de achtste plaats) en zijn zweet 

was nog niet opgedroogd toen hij luid mee
deelde dat hij 's anderendaags de weerbots 
van de geleverde inspanningen zou onder
vinden en bijgevolg in de eerste zware Pyre-
neeënrit uitsluitend de schade zou proberen 
beperken. Bruyneel bezit voldoende inhoud 
om een gunstig eindklassement na te stre
ven. Hij mag zich bijgevolg niet uitsluitend 
tevreden stellen met ritoverwinningen. Echte 
kampioenen herkent men vooral aan hun 
karakter en ambitie. 

BONDGENOTEN 
Bij Rominger is alles aanwezig. De halve 

Zwitser loste in de Alpen de venwachtingen 
ruimschoots in. Hij viel bij manier van spre
ken aan van in de start en deelde zware 
klappen uit. Enkel Miguel Indurain, de supe
ratleet onder kampioenen, bleef buiten 
schot. De Spaanse Anquetil beheerste het 
wedstrijdverloop van start tot aankomst. Hij 
verkeerde geen moment in moeilijkheden. 
Hij was bovendien zo verstandig Rominger 
tot bondgenoot te nemen. Hij gunde de 
Zwitser ritovenwinningen en samen sloegen 
zij de verzamelde konkurrentie ver achteruit. 
Bugno en Chiapucci beleefden zwarte da
gen. De wereldkampioen zal vermoedelijk 
nooit de Ronde van Frankrijk winnen. Zo
veel is zeker. Hij mist veelzijdigheid en men
tale kracht om drie weken lang de zwaarste 
wedstrijd van het jaar te kunnen kontrole-
ren. Het besef moet bijzonder pijnlijk ge
weest zijn. Vandaar dat de ontgoochelde 
Italiaan even sprak van stoppen met koer
sen. Hij vond immers geen verklaring voor 
zijn falen. 

VERNIELING 
Chiapucci was er niet beter aan toe. De 

gedoodverfde belager van Indurain in het 
hooggebergte bleef afwezig op de eerste 
belangrijke afspraak. Hij kreeg de benen 
niet rond en werd k.o. gezet voor het ge
vecht begonnen was... Voor de Italianen 
moet het hard zijn aangekomen. Voor de.. 
Fransen ook. 

Gelukkig redde Pascal Lino zondag de 
nationale eer maar we kunnen aannemen 
dat de onderdanen van Mitterand grauw van 
miserie naar de karavaan kijken wanneer 

De tweede Tourweek was er voor 
de dapperste onder de Galliërs te 
veel aan. In de Alpen kregen zij 
klappen. Het was zelfs niet meer 
mooi om zien. In de eerste bergrit 
werden ze kollektlef achteruitge
slagen. In de tweede Aipentocht 
bleken de bergen veel te hoog. 
Nelissen, Capiot, Van Slycke, Bo-
mans en... zelf Jan Nevens hiel
den het voor bekeken. Ze waren 
allemaal twee maten te klein. 
Tragi-komisch daarbij was dat 
niemand er zich nog over ver
wonderde. 

die door hun streek trekt. We kunnen ons 
niet herinneren dat Frankrijk zich ooit met 
een bescheidener rol moest tevreden stellen 
in de eigen nationale ronde. 

f 

de Ook Nederland huilt met de pet op nu 
len Breukink in de tweede Alpenrit begaf. Het 
'an Hollands entoesiasme schijnt danig bekoeld 
9er en wanneer we de betrokken ploegbestuur-

ders mogen geloven schijnt het einde van 
— de tunnel nog niet in zicht. Zet het allemaal 

op een rij en kom tot de konklusie dat de 
! grote traditionele wielerlanden - België, 
j Frankrijk, Italië en Nederland - na twee 

weken Tour zo ongeveer in de vernieling 
L leven. De enen wat méér dan de anderen 

natuurlijk maar toch? Verrassend uit de 
• hoek kwamen de Deen Riis, de Amerikaan 
' Hampsten, de Pool Jaskula en vooral de 

kleine Columbiaan Alvaro Mejia die blijkbaar 
opnieuw met de gloriejaren van Lucho Her-
rera probeert aan te knopen. 

I Mejia klom onverhoopt sterkt in de Alpen. 
Zijn prestaties werden door „de kenners" 

t achter het stuur van de ploegwagens met 
gemengde gevoelens bekeken. Begin dit 
seizoen vond Mejia namelijk geen ploeg. 
Op José De Gauwer na scheen niemand 
nog in hem te geloven. Waaruit mag blijken 
dat ,,kennis" een relatief begrip blijft en dat 

^ ^ definitieve oordelen best nooit luidop wor-
II den uitgesproken. 

Flandrien 

Bij Rominger (rechts) is alles aanwezig. Enkel Indurain, de superatleet der 
kampioenen, bleef buiten schot. (foto Reuter) 
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SPORT 

KAMPIOENE VAN DE 
BESCHEIDENHEID 

We hadden er vorige week al melding 
moeten van maken maar wat Annelies Bre-
dael, onze Olimpische medaillewinnares, in 
de World Cup Tropliy roeien klaar maakte 
moet voor haar normaliter voor de tweede 
maal de onderscheiding van Sportvrouw van 
het jaar opleveren. Bredael won die World 
Cup Trophy tegen de besten van de wereld 
en leverde de zoveelste proeve van haar 
kunnen en regelmaat. 

Bredael, die geen enkele wereldbekenwed-
strijd won maar nagenoeg altijd m ee op het 
podium stond, is het type van de anti-kam
pioene. Ze beoefent topsport in bescheiden
heid, spreekt nooit een onvertogen woord en 
maakt zich geen illusies. Ze weet dat roeisters 
nooit door de volke op de handen zullen 
worden gedragen. De media melden zich 
enkel na topprestaties voor een bijdrage op 
de derde of vierde sportbladzijde. Enkel tij
dens de Olimpische Spelen kunnen ze kort
stondig ontsnappen uit hun anonimaat. Om
dat ze daar doorgaans de enige landgenoten 
zijn met reële medaillekansen. 

Bredael, die aan haar topsportkarrière ver
moedelijk geen frank zal overhouden, wil dit 
jaar nog éénmaal uitblinken: op de wereld
kampioenschappen. Nadien ziet ze dan wel 
verder. Ze plant nooit ver vooruit. Omdat de 
kosten de baten niet al te zeer mogen over
stijgen... Van topsporters gesproken. 

UEFA EN MINISTER 
DREIGEN 

Het roddelfeuilleton van de zomer '93 is 
„het omkoopschandaag Olympique Marseil
le". De Franse voetbalbond, die met de hele 
zaak vreselijk verveeld zit en echt niet weet 
hoe reageren omdat hij er voor terugdeinst 
de eigen kompetitie te onthoofden, ontving 
vorige week een heuse bedreiging vanuit de 
hoofdkwartieren van de Uefa. Naar aanlei
ding van de loting voor de eerste ronden van 
de Europacup werd koudweg meegedeeld 
dat Marseille, titelverdediger of niet, uit de 
kompetitie zou worden gesloten vanop het 
moment dat de schuld van de klub als 
bewezen wou worden geacht en op Bernard 
Tapie en president Mitterand, die meende zijn 
politieke medestander in bescherming te 
moeten nemen, is er eigenlijk niemand die 
daar nog aan twijfelt. Dat wil dus wat zeggen. 

De affaire beroert trouwens gans Frankrijk. 
Ook de minister van Justitie kwam al tussen. 
Tapie werd tot de orde geroepen. Er werd 
klacht tegen hem ingediend. Omwille van zijn 

S LANDS BESTE 

Johan Baetens, de beste volleybalspeler 
van het land, is niet meer. Hij overleed 
vorige zaterdag aan een hartstilstand. Hij 
was negenentwintig en vader van drie 
kinderen. 

De topsport vergt veel van lichaam en 
geest. Dat is geweten. Minder bekend is 
hoezeer gevierde kampioenen daar soms 
onder lijden. En Jo Baetens was een 
gevierd kampioen en een onder alle op
zichten voortreffelijk sportman. 

Als volleybalspeler was hij vergroeid met 
de klub van zijn gemeente, Lennik. Hij 
legde de basis voor de sportieve opgang 
van de in oorsprong onbeduidende en 
pretentieloze vereniging uit het Pajotten-
land. Hij verzamelde voor zijn klub twee 
landstitels en drie nationale bekers. Indivi
dueel werd hij viermaal gelauwerd als 
Volleybalspeler van het Jaar en hij speelde 
honderdzestig wedstrijden voor de natio
nale ploeg. Er bestaat geen twijfel over: 
Baetens was veruit de beste van zijn gene
ratie en veel kenners stellen vast dat hij 
,,'s lands beste volleybalspeler ooit" is 
geweest. Het leed in onze volleybalwereld 
is dan ook niet te peilen. 

Baetens was echter ook een prototype. 
Hij was misschien de laatste topsporter 

met klubliefde. Hij heeft ,,zijn" Lennik nooit 
in de steek willen laten. Hij werd nochtans 
al vroeg aangezocht om zijn kunsten in het 
buitenland te vertonen. Hij bedankte en 
bleef waar hij dacht thuis te zijn: in Lennik. 

Toen zo'n klein jaar geleden de financië
le onweerswolken zich opstapelden boven 
zijn klub bleef Baetens onvermunwbaar. 
Ook in zijn allerlaatste match voor Lennik, 
de bekerfinale, gaf hij nog het beste van 
zichzelf. De failliete klub, want zo was dat 
toch, werd nationaal bekerwinnaar. Dank 
zij Jo Baetens. 

De venwachting was dat Baetens bij 
Zellik aan een tweede loopbaan zou be
ginnen. Hij en zijn ploegmaats waren im
mers door een juridisch-financiële truuk lid 
geworden van de nieuwe landskampioen. 
Bedoeling van Theo Maes en andere on
dersteunde sponsors was de Europese 
hemelen te bestormen. Die hoop schijnt 
nu wel voorgoed verzwonden. 

Vandaag blijft in onze volleybalwereld 
nog enkel de herinnering. De prachtige 
atleet hoog opverend aan het net, de 
smash van de aanvaller met internationale 
klasse. Het is moeilijk om begrijpen. Van
daar de onwezenlijke verslagenheid. 

aantijgingen aan het adres van de magistra
tuur. De voorzitter van Marseille begrijpt al 
lang niet meer. Met geld heeft hij alles ge
kocht. Hoe kan deze zaak dan helemaal 
boven hem uitgroeien? 

Neen, leedvermaak is in deze misplaatst. 

De affaire Marseille is een drama voor de 
Franse en voor de internationale sport. De 
zaak kan niet vlug genoeg worden uitgekl
aard en dient absoluut uit de sensatiesfeer te 
worden gehaald. De Uefa heeft dit duidelijk 
begrepen. Vandaar dat haar reaktie op zijn 
minst,,voorbeeldig" mag worden genoemd. 
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DE LAATSTE SAMOERAI 
De nieuwste van de Amenkaanse sukse-

sauteur James Clavell heet Gai-Jin, en is een 
toevoeging aan zijn omvangrijk oeuvre over 
Azie en Japan Als men er zijn eerste boek, 
King Rat, op naleest weet men dat Clavell in 
het verleden redenen genoeg had om de 
Japanners te haten Zijn recentste boeken 
echter, die allemaal m omstreeks 6 000 000 
eksemplaren over de toonbank gaan, zijn 
een pleidooi geworden voor begrip tussen 
Oost en West 

HET BEGIN 
Aan het eind van WO II keerde Clavell terug 

uit Japanse krijgsgevangenschap in kamp 
Changi, Singapore Hij zwoer voor zichzelf, 
dat de eerste Japanse ambassade die in 
Londen zou worden geopend, een steen 
door het raam zou krijgen Nu beschrijft hij 
zijn boeken als „een brug tussen Oost en 
West" 

Clavell werd in 1922 in Australië geboren 
als zoon van een Engelse zeeman en een 
Ierse moeder Hij diende in de Koninklijke 
Artillerie in Java, waar hij in 1942 werd gevan
gen genomen Veertien van zijn vijftien mede
gevangenen kwamen nooit terug Wat in 
Changi gebeurde bleef in hem woekeren en 
het duurde bijna zestien jaar voor hij erover 
kon praten Dan, tijdens een staking van de 
auteurs in Hollywood, zei zijn vrouw April 
nadat ze hem had opgesloten in zijn werkka
mer „Je komt pas uit je kamer als je vijf 
pagina's hebt geschreven i' Het was 1962 
en het resultaat was King Rat 

HOLLYWOOD 
Alleen met zichzelf vroeg hij zich af hoe je 

een verhaal schrijft Dat was andere koek dan 
het werk in Hollywood, dat meestal groeps
werk IS Zijn ervaring tot dan toe was het 
schrijven van het scenario voor de erg suk-
sesrijke versie van The Fly (1953) voor regis
seur Kurt Neumann Dit haast onwaarschijnlij
ke SF-verhaal kreeg bij Clavell een erg reële 
dimensie 

Het was de goeie tijd voor dit soort films 
Televisie was enkel nog maar een boze 
droom en nog met de nachtmerrie die hij voor 
de cinema zou worden Sinds 1953 was de 
zogenaamde SF-film gestart, met een piek in 
1955 In 1954 verscheen het verbazende 
Creature from the Black Lagoon, in 3D van 
Jack Arnold, die in 1957 echt bekendheid 
verwierf met zijn Incredible Shrinking Man De 
Japanners kreeerden Godzilla (1955) en de 
uitzonderlijke Walt Disney-produktie van 
20 000 Leagues Under the Sea verbaasde de 
wereld datzelfde jaar En toen Don Siegel in 
1956 de eerste versie maakte van The Inva

sion of the Body Snatchers, een verhaal dat 
de mensen echt schrik aanjoeg, kreeg het 
genre pas echt vorm 

Clavell schrijft, produceert en regisseert in 
1959 Five Gates to Hell, eep zwaar melodra
matisch verhaal over Amerikaanse verpleeg
sters in handen van een Chinese bende, een 
eerste „uitstap" naar het Oosten In 1960 
neemt hij weer produktie, regie en scenario 
waar voor Walk Like a Dragon, een western 
Tijdens de reeds eerder genoemde schrij
versstaking van 1962 was hij scenarist en 
production designer mor de Canadese prent 
The Sweet and the Bitter 

DICHT BIJ DE DOOD 
Clavell vertelt graag volgende anekdote 

over de aanvang van King Rat „Nadat mijn 
vrouw met had opgesloten, dacht ik ,,Hoe 
schrijft men nu een roman''" Ik herinnerde 
me een zin uit Othello, waar Jago iets zegt 
als ,,ril get that bloody Moor if it's the last 
thing I do in my life" Ik dacht, wat goed 
genoeg is voor Shakespeare is goed genoeg 
voor mij en dus vangt King Rat aan met I'm 
going to get that bloody bastard if le's the last 
thing I do in my life ' 

Met leek wel dat deze eerste zin de dam 
had gebroken Want het stroomde eruit als 
een waten/al en groeide tot 850 pagina's 
manuscript, die later bij de uitgever stevig 
werden ingekort King flaf had Cla /̂ells geest 
gereinigd, het was een bijna terapeutische 
bezigheid geweest Alle frustratie en woede 
die zestien jaar hadden liggen borrelen, wa
ren er plots uit HIJ kon nu aan kamp Changi 
denken zonder uit evenwicht te raken 

KING RAT: DE FILM 
Clavell keerde naar Hollywood terug om 

voor regisseur John Sturges de absolute 
topper van 1963 te schrijven The Great 
Escape De film had een geweldige interna
tionale rolbezetting Hij werkt opnieuw voor 
Sturges als deze in 1965 besluit om Alister 
Maclean's roman The Satan Bugle verfilmen 
Een sterke SF-roman, over de verdwijning 
van een dodelijk virus 

Datzelfde jaar maakt de Engelse regisseur 
Bryan Forbes een indrukwekkende zwart-
witfilm van King Rat, een meer dan twee uren 
verschrikking op het scherm i Een keur van 
akteurs verleent zijn medewerking George 
Segal, Tom Courtenay, James Fox, Patrick 
O'Neal, Denholm Elliot, John Mills 

Pittige biezonderheid is wel dat Forbes in 
1950 akteerde in The Wooden Horse, een 
sterk verhaal uit WO II over krijgsgevangenen 

die zich via een tunnel uitgraven, en in 1957 in 
het later tot suksesvolle TV-serie uitgewerkte 
The Colditz Story, een uitermate gedegen 
krijgsgevangenenverhaal 

BEROEPSSCHRIJVER 
In 1966 staat hij terug achter de kamera en 

IS scenarist en producent van het ontroeren
de To Sir With Love, met Sidney Poitier, 
omringd door een schare jonge Engelse 
akteurs, als nieuw leraar op een volksschool 
in Oost-Londen, wat later zal uitgroeien tot de 
TV-serie Please Sir 

In 1969 neemt hij dezelfde taken op zich 
voor Where's Jack, een vervelende film over 
Engelands beroemdste dief en uitbreker, 
Jack Sheppard, rol vertolkt door het toenma
lige popidool Tommy Steele 

Dan krijgt de schrijver in Clavell de boven
hand met dikke turven die hem wereldbe
roemd zullen maken Sho-Gun, Tai-Pan, No
ble House, Whirlwind 

Klom King Rat maar tot op de 4de plaats 
van de Amerikaanse bestsellerslijsten, dan 
zorgde Clavell als producent van de TV-serie 
Sho-Gun dat voor en na iedere aflevering het 
boek in beeld bracht, en daardoor ook op 
nummer éen belandde Wat later al zijn 
boeken ten deel viel 

Hij speelde ook hoogspel met de uitgeverij 
Morrow toen hij 5 miljoen dollar voorschot 
vroeg voor zijn Whirlwind, wat hem een plaats 
opleverde in het Guinness Book of Records, 
als ontvanger van het hoogste voorschot 
voor een boek 

Was Whirlwind, alhoewel venwant met zijn 
andere boeken, een uitstapje naar de heden
daagse politiek in Iran, in Gai-Jin keert Clavell 
terug naar wat zijn miljoenen lezers van hem 
venwachten het Verre Oosten De roman 
speelt in 1862, op het ogenblik dat de Sho-
gun, wiens zaak beschreven staat in de 
roman met die naam, onder druk staat en 
wanneer gai-jin (buitenlanders), met aan hun 
hoofd de Noble House firma, proberen het 
land uit te buiten Gai-Jin is het tweede deel 
uit de vierdelige Japanse saga die begon met 
Shogun, het boek is ook venwant met Tal
pan, dat het ontstaan van Hong Kong be
schrijft en met Noble House, die speelt in het 
Hong Kong van 1962 

Clavell, gezuiverd door King Rat, zegt nu 
over het Verre Oosten ,,lk ben er graag Ik 
hou van de geuren, en ik ben gek op het eten, 
en ik hou en/an om er rond te hangen, en ik 
hou van de mensen - alhoewel ik me in 
Japan iets meer buitenlander voel, dan ik de 
rest van de wereld 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 188 

HORIZONTAAL 

1 

9 
11 

13 

Dit kan een heleboel zijn, maar je zult het 
toch moeten afwachten (4) 
Hier gaat 't over een bedrag dat nog 

open staat (9) 
Armzalig (5) 
Prent van een met bestaand verschijn
sel! (10) 
Rondjes op de klok (4) 

14 In zulke voertuigen mogen de trouwe 
volgelingen meerijden (13) 

15 Dat deel van een bed hoort 
met tot de glanzende soort (6) 

17 Ernstig gehinderd (9) 
18 Zulke bolgewassen kunnen mensen 

doen wenen (4) 
19 Afgrond (5) 
20 Tweetal (4) 

VERTIKAAL 

2 Gewichtig betaalmiddel (4) 
3 Vechtersbaas (11) 
4 Hoofddeksels waaraan je je kunt beze

ren (6) 
5 In de Vlaamse sociaal-ekonomische toe

stand van vijf eeuwen geleden speelden 
ZIJ een belangrijke rol (11) 

7 Informatief aktueel geschrift (8) 
8 Twee klapzoenen vanwege de gooche

laar (5-5) 

10 Dit legeronderdeel is er meer voor de 
show (8) 

12 Met zulke werkzaamheden help je ande
ren (8) 

16 Teken (4) 

OPLOSSING OPGAVE 186 
Horizontaal: 6 toekomstmuziek, 9 
zat, 10 fonds, 12 Spa, 14 kater, 15 
ingebeeld, 18 rondgedanst, 20 tam, 
21 weekdier, 22 melig, 23 iemand 

Vertikaal: 1 straatarm ,2 rel, 3 hoofd
ingang, 4 as, 5 wissels, 7 mistban
ken , 8 krap, 11 nageduwd, 13 brand
slang, 16 opera, 17 strijdig, 19 tijd, 
22 mama 

Godfried Van Maele uit de Tieltstraat 
76 in 8740 Plttem wint een prijsje. Zijn 
gele brieficaart met de juiste oplos
sing van opgave 186 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossmg van opgave 
188 ten laatste maandag 23 augustus 
(we zijn 3 weken met vakantie!) op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Zwarte doos beloert chauffeur", 
las Ahasverus 
Camera Obscura 

Zou doofpot iets te maken hebben 
met potdoof? 

Hadden die Japanse liberalen ook niet 
beter hun naam veranderd ? 

Zetdulvel: 
Animal a sang Godfroid 

„Voorzitter Swaelen ziet ook na de 
staatsfiervorming nog een grote rol 
weggelegd voor de senaat." 
En voor hem ook! 

Eén front: 
Dieu Spitaels en God frold 

* 

Zetduivel: 
Burgemeester vrij na castratie 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 24 JULI 
T V 1 

17 30 Vuurtoren, kinderprogr , 17 52 Samson-
clips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered 
door de bei, komische serie, 18 40 Viaanderen 
vakantieiand, Villers Rixensart-Lin-Limal en Tune
sië; 19 20 Joker-en iottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 25 Sunset Beat, TV film 
22 10 Nieuws 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Project Tin iUan, TV-film 

TV2 
15 35 Ronde van Frankrijk, Bretigny-sur Orge-
/Monthlery 

VTiM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Robin of 
Sherwood, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, serie 
20 00 The young Indiana Jones chronicies, serie 
20 50 Vilia Rides, film 
22 55 Nieuws 
23 20 Ode to Biily Joe, film 

Ned. 1 

08 00 Alles Kits, kinderprogr, 17 53 Nieuws; 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, fotograferen, 
18 32 World of golf, kursus, 19 01 Hoe voelen we 
ons vandaag?, komische reeks, 19 29 All toge
ther now, komische serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 i'Aile OU la Cuisse, film 
22 11 Paradijsvogeis, portretten 
22 43 Biindfiug, film 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 40 Zoete wraak, jeugdfilm, 
17 30 Ciub Veronica; 18 00 Nieuws; 18 20 Top 
40, hitparade, 18 55 S.O.S. ter plekke, reddingsak-
ties, 19 20 Veronica reisgids, vakantiemag 
19 50 Step by step, komische sene 
20 20 Veronica goes Asia, reisverslag 
20 50 Veronica Music Beach Tour, popkoncert 
22 25 Bad medicine, film 
00 00 Smullen in Azie: Noord-Thalland, kulinaire 
sene 
00 35 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Studio sport; 17 35 Het 
meisje uit het jaar 3000, jeugdserie, 18 00 
Nieuws; 18 23 Dieren centraal, dok sene, 18 50 
Ronde van Frankrijk; 19 20 LIngo, woordspel, 
19 45 The Flying Doctors, serie 
20 35 Gewoon Toon, portret 
21 30 Hoteldebotei, komische sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 21 Kinsey, dramaserie 
00 15 Museumschatten 
00 22 Nieuws 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharrstieviering, 17 00 
Jonge veeaerts, sene, 17 50 Samsonciips; 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komi
sche sene, 18 35 Unter southern skies, dok sene, 
19 00 De Cosby show, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 15 Help, de dokter verzuipt, film 
21 40 Diksmuide, een korte Impressie 
22 00 Tourjoernaai 
22 30 Nieuws 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
13 20 Ronde van Frankrijk, Viry-Chatillon/Champs 
Elysees 

VTM 

17 00 Tekenfilm; 17 10 Star Trek, the next gene
ration, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Tekenfilm; 
18 10 The A-team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, sene 
20 00 The Money Pit, film 
21 30 Wiseguy, detektivesene 
22 20 VTM-Nieuws 
22 45 Love and Hate, film 

Ned. 1 

16 05 Muziek op zondag, koncertregistratie, 16 20 
Thuis sterven, dok ,16 53 Miniatuur - De piek, 
overweging, 17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 09 
Nijntje, tekenfilmsene, 1815 Sesamstraat, ver
keer, 18 33 Leldsekade live, popmuziek, 19 02 
Dierenleven In een krater, dok , 20 00 Nieuws. 
20 15 Nou dit weeri, zomerprogr 
21 14 Brandpunt, aktualiteiten 
21 43 Inspector Morse, politieserie 
23 25 Beigen, dok serie 
23 58 Nieuws 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 12 00 Masters of the game, José 
Luis Nunez, 12 25 Travel Almanarre Pro World 
Cup, verslag, 13 00 Nieuws; 17 45 Knoop in Je 
zakdoek, informatief progr ,18 00 Nieuws; 18 11 
The A-team, sene, 19 00 America's funniest 
home videos, videobloopers, 19 23 Exotisch ko
ken, teleac 
19 53 Cruel Doubt, slot TV film 
21 28 Eenmaal andermaal special, veilingprogr 
22 09 De gebroken cirkel, dok 
22 58 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
23 58 Nieuws 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 10 00 
Nieuws, 13 00 Studio sport; 18 30 Nieuws; 18 35 
Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Zomergasten, Jan Mulder 

T V 1 

17 25 De Wasbeertjes, tekenfilmsene, 17 52 Sam
sonciips; 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Secrets, 
sene, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 10 Meester, hij begint weer, sene 
20 40 Gunsmoke: To the last man, TV film 
22 10 Over m'n lijf, infosene 
22 40 Tips voor Trips, vakantietips 
22 45 Vandaag 
23 10 Dame Edna, show-praatprogr 

TV2 
20 00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
20 30 De groene pracht van Europa, dok sene 
21 25 Tips voor trips, vakantietips 
21 30 Nieuws 
22 05 Rue Cases Nègres, film 

VTM 

17 00 Tekenfilm; 17 15 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 55 Zomerrust, sene 
21 30 Melrose Place, sene 
2215 Nieuws 
22 35 Telefacts, aktualiteiten 
2315 VTM-sport 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
|a/nee, 18 32 Parker Lewis, jeugdsene, 18 59 Steil 
achterover, komische sene, 19 25 Gezond de 
zomer door, gezondheidsmag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Taxi, praatprogr 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
21 53 NIght of the fox, 2-delige TV-film (1) 
23 24 Miniatuur 
23 29 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Matinee klassiek, 17 30 
Wetenswaardevol Wubbo Ockels, sport en ons 
lichaam, 17 53 Rikkie de Raaf, tekenfilm, 18 00 
Nieuws; 18 20 The Teenage Hero Turtles, teken
filmserie, 18 46 Bekijk het maar, kinderprogr, 
19 30 America's funnies home video's, leuke 
video's 
20 00 Te land, ter zee en In de lucht, spelshow 
20 57 Schone schijn, komische sene 
21 32 Wonder boven wonder, dokudrama 
22 23 Tros Aktua special: Undercover, dok 
23 14 Het elfde uur, hoogtepunten praatshow 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 18 00 Nieuws; 1818 Parabolic 
people, Amenka, 18 22 The essential story of 
Europe: Portugal, dok sene, 18 55 Studio sport 
19 25 TV en de Muzen, Edgar Reitz 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duidingsmag 
23 06 TV en de Muzen, Die Reise nach WIen, TV-
film 
00 44 Nieuws 
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TELEVSE 
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TV1 
17.25 De Wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam-
sonclips; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, 
serie; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.10 Schone schijn, komische serie 
20.40 Margriet, praatshow 
21.50 NV De Wereld, reportagemag. 
22.25 Tips voor Trips 
22.30 Vandaag 
22.55 Aleksey en Nina, een verhaal, dok. 

TV2 
20.00 Het Interbellum, literatuurserie 
20.25 Mijn hart Is vol muziek, muziekserie 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Edge of honour, film 

VTM 

17.00 Tekenfilm; 17.15 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.30 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
21.25 EIn Schloss am Wörthersee, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 Special squad, politieserie 
23.35 Kortvlaams, kortfllms 

Ned. 1 

17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
bezoek; 18.32 Het grote dierenrijk, vogels; 19.01 
Het Melkhuisje, tennis; 19.30 Growing pains, 
komische serie; 20.00 Nieuws. 
20.25 De blijde dag, TV-flIm 
21.32 Televizier special, aktualltelten 
22.03 Birds of a feather, komische serie 
22.38 Rondom tien, praatprogr. 
23.12 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.10 Anders maar wel gelijk, 
jeugdfilm; 18.00 Nieuws; 18.20 Countdowfl, pop
mag. ; 18.50 Empty nest, komische serie; 19.20 De 
Heilige Koe, automag. 
19.50 Maes and Monsters, film 
21.30 Veronica goes Asia, relsverlagen 
22.00 Nieuwslijn, aktualltelten 
22.25 De Wrekers, spionageserie 
23.15 Geschiedenis van het geld, teleac 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.18 Antiliiaans 
verhaal, dok. serie; 18.52 Studio sport; 19.22 Van 
gewest tot gewest, reportages; 19.55 Brooklyn 
Bridge, komische serie. 
20.28 Dancing, dok. 
21.25 2-metersessies, muziekserie 
22.00 Nieuws 
22.15 Sportjoernaal 
22.30 Nova, aktualltelten 
23.06 Tribeca, dramaserie 
23.58 Nieuws 

WOENSDAG 28 JUU 
T V 1 
17.25 De wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam-
sonclips; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, 
serie; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.10 Married with children, serie 
20.35 Derrick, krimiserie 
21.35 'Allo, 'Allo, komische serie 
22.00 Op de koop toe, konsumentenprogr. 
22.35 Tips voor Trips 
22.40 Vandaag 
23.05 De Nieuwsjongens, komische serie 

TV2 

20.00 Boulevard: Van armentafels tot OCMW, 
dok. 
20.30 Impressies van een verre oceaan, dok. serie 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Marlowe, film 

VTM 

17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Magnum, 
serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van Fortuin, 
spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Baywatch, serie 
21.25 Jake and the Fatman, serie 
22.15 Nieuws 
22.50 VTM-Sport 
23.20 Hotline, film 

Ned. 1 

17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
zenden/ontvangen; 18.32 Flipper, jeugdserie; 
19.01 Van vader en zoon, jeugdfilm; 19.30 Mar
kant achterland, Kerkrade; 20.00 Nieuws. 
20.25 Roman Holiday, TV-film 
22.08 Brides of Christ, dramaserie 
23.08 Dertigers, dramaserie 
23.54 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.47 Kelly, jeugdserie; 19.12 
De trek van de wilde pelikaan, natuurdok.; 19.55 
Gospel Holland, muzikaal portret. 
20.25 Tijdsein, aktualltelten 
20.55 Een wereld van verschil, bijbelstudieprogr. 
21.26 Morgen zie ik je weer, film 
23.21 Antenne: Stalin, dok. 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 17.32 Alfred J. Kwak, tekenfilmse
rie; 18.00 Nieuws; 18.17 Terug naar de natuur; 
18.50 Studio Sport; 19.20 Lingo, «woordspel; 
19.47 Zeg 'ns aaa, komische serie. 
20.17 Twee voor twaalf, kwisprogr. 
21.00 Nieuw Amelands peil 
21.10 Grote gevoelens, dok. 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 

' 22.30 Nova, aktualltelten 
23.06 Law and order, misdaadserie 
23.56 Museumschatten 
00.02 Nieuws 

TV1 
17.25 De wasbeertjes, tekenfilmserie; 17.52 Sam-
sonclips; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 
Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Secrets, 
serie; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Kapers op de kust, spelprogr. 
20.10 De huisdokter, serie 
21.00 De Prehistorie, André Vermeulen 
21.30 Panorama, aktualltelten 
22.30 Tips voor Trips 
22.35 Vandaag 
23.05 Night Court, serie 

TV2 
20.00 Biologie anders bekeken, Informatief progr. 
20.25 Tekens: Kunst zien: Brueghel naer 't leven, 
dok. 
21.25 Tips voor trips, vakantietips 
21.30 Nieuws 
22.00 Raggedy Rawney, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Tien om te zien, show 
21.45 Rescue 911, reddingsoperaties 
22.15 Nieuws 
22.50 Lovejoy, serie 
23.40 The young riders, westernserie 

Ned. 1 

17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
kleding; 18.34 Parker Lewis, komische serie; 
19.00 Nieuw leven, dok.; 19.24 PS De ruimte, 
jongerenmag.; 19.47 The Pink Panther, tekenfilm
serie ; 20.00 Nieuws. 
20.25 Jessica Fletcher, detektlveserie 
21.17 Kenmerk, aktualititen 
21.54 Oostenwind, serie 
22.17 Jonge mensen op het koncertpodium, klas
siek 
23.03 Het Melkhuisje, tennis 
00.34 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Ik weet het 
beter, spelprogr.; 18.44 Peter, sketch; 18.53 Kelly, 
jeugdserie; 19.18 Praise, samenzang; 19.48 Over
al en nergens: De Rijkshemelvaartdienst, dok. 
20.21 De wereld van de Toendra, natuurdok. 
21.13 Vers van de pers, aktualltelten 
21.38 Milieukrisis op komst, dok. 
22.22 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22.47 Nederland zingt: Groningen, koorzang 
23.20 Frontline, Bulgarije 
23.50 PC Privé, teleac 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.18 The Ed Sulli
van show, kompilatieserle; 18.50 Studio sport; 
19.22 Lingo, woordspel. 
19.50 In voor- en tegenspoed, komische serie 
20.20 Plain Clothes, TV-film 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, duiding 
23.06 De speurder, politieserie 
00.00 Natuurmoment, weidevogels 
00.07 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 30 JULI 
TV1 

17 28 Prins Valiant, tekenfilmserie, 17 52 Samson-
ciips, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 IMooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Secrets, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, spelprogr 
20 10 Moeders mooiste, serie 
20 40 Zeg 'ns AAA, komische serie 
21 05 De Fabriek, serie 
22 00 Tropical Heat, aktieserie 
22 50 Tips voor Trips 
22 55 Nieuws 
23 20 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 

20 00 Vlaanderen vakantieland, Provinciedomemi-
nen O VI en The Borders 
20 40 Ten huize van Eliane Achten, portret 
21 30 Tips voor trips, vakantietips 
21 35 Nieuws 
22 05 The Good Wife, film 

VTM 

17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Soundmix Show, nieuw talent 
21 30 Booker, serie 
22 20 Nieuws 
22 45 Schimanski, detektiveserie 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws ,1815 Sesamstraat, 
volkstuin, 18 32 Flipper, avonturensene, 19 00 
Tekenfilmfestival; 19 07 Star Trek, the next gene
ration, SF-serie, 20 00 Nieuws 
20 25 100 Wat?!, spelshow 
21 12 The Saint, avonturenserie 
22 09 De tijger slaat toe, dok 
22 46 In beslag genomen, dok 
23 25 IHet Melkhuisje, tennis 
00 58 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 22 Zooveniers, 
giraffen, 18 57 Candid camera; 19 22 'Allo 'Allo, 
komische serie 
20 01 Americia's funniest home-video's, video-
bloopers 
20 30 Stank voor dank, komische serie 
21 06 Blind date, spelshow 
21 59 Lach mee met André, terugblik 
22 45 In the heat of the night, misdaadserie 
23 30 Dat willen we even kwijt, column 
23 41 Ruby Was ten voeten uit, praatshow 
00 15 Annie Lennox unplugged, koncert 
01 01 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 15 00 Paardesport, 18 00 Nieuws; 
18 15 All along the watchtower, Melissa Etherid 
ge, 18 50 Studio sport. 
19 20 Cabaret, film 
21 22 North Sea Jazz Festival, kompilatie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport Joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
23 01 Five easy pieces, film 
00 35 Nieuws 

Help, de dokter verzuipt, een Nederlandse film van Nikolai van der Heyde. 
Zondag 25 Juli op TV 1, om 20u.l5. 

ZATERDAG 24 JULI 

VILLA RIDES 
Geromantiseerd fresko van de Mek-

sikaanse burgeroorlog (1968) van de 
hand van Buzz Kulik. 

Een aktievoUe western (1968). met 
Yul Brynner (met fraaie haardos) als de 
legendarische rebel Pancho Villa die 
van wapens wordt voorzien door een 
Amerikaanse piloot, Robert Mitchum. 
(VTM, om 20U.50) 

ZONDAG 25 JULI 

HELP, DE DOKTER 
VERZUIPT 

Ned. film van Nikolai van der Heyde 
(1074) naar het boek van Toon Kor-
tooms. 

Met een aantal leuke grappen maar 
Martine Bijl was niet bepaald de beste 
keuze voor een van de hoofdrollen. 
Verder Willeke Van Ammelrooy en Piet 
Bam bergen. 
(TV 1, om 20U.15) 

MAANDAG 26 JULI 

DINSDAG 27 JUL! 

EDGE OF HONOR 
Amerik. avonturenfilm van Michael 

Spence (1991). Een groepie woudlo
pers stuit in de tKiSsen van Noordwest-
Amerika op een bende wapensmokke-
laars. Met Corey Feldman, Don Swayze 
en Meredith Salenger. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 28 JULI 

MARLOWE 
De legendarische detektive van Ray

mond Chandler werkt zich behoorlijk in 
de problemen wanneer hij een schattig 
blondje uit de nood helpt. Met Bruce 
Lee en James Gamer. (TV 2, om 22u.) 

DONDERDAG 29 JULI 

RAGGEDY RAWNEY 
Na zijn suksesvolle verschijning in 

Who Framed Roger Rabbit? trok Bob 
Hoskins naar Tsjechoslovakije voor zijn 
regiedebuut: de verfilming van een 
gruwelijk sprookje over de terreur van 
de oorlog. Met Bob Hoskins, Dexter 
Fletcher en Zoe Nathenson. (TV 2, om 
22u.) 

RUE CASES NEGRES l"T'i'°J!''i 
Deze ko-produktie tussen Frankrijk 

en het eiland Martinique sleepte op het 
Festival van Venetië in 1983 heel wat 
prijzen in de wacht. 

Het verhaal koncentreert zich op 
José, een jongetje dat leeft in een 
krottenwijk en en/an droomt ooit schnj-
ver te worden. (TV 2, om 22u.05) 

FIVE EASY PIECES 
Amerik. film van Bob Rafelson 

(1970). Een briljante karakterstudie van 
een veelbelovende muzikant die zijn 
karnère heeft opgegeven om bij oliebo-
ringen te gaan werken. Met o.m Jack 
Nicholson en Karen Black. (Ned. 3, om 
23u.) 
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UIT DE REGIO 

SORTEERMACHINE MAAKT SUPERSTORT OVERBODIG 

Verleden week brachten wij het verhaal van het 
superstort van Kerkom (en niet BInkom, zoals 
fout In de titel stond) en de problematiek van het 
huisafval in het arrondissement Leuven. Deze 
week willen wij het hebben over de wijze waarop 
In de gemeente Herent pogingen ondernomen 
werden om de afvalberg te verminderen en er 
nog wat aan te verdienen ook. 

BIJ WIJZE VAN VOORBEELD 

WIJ gingen praten met senator Willy Kuipers die 
tussen '83 en '88 deel uitmaakte van het schepen-
kollege in deze Vlaamsbrabantse gemeente In die 
periode beschikte de VU in Herent over twee 
schepenen Armand Var) Laer en Kui)pers, beide 
startten op 1 september '83 een Beheersingsplan 
voor de Herentse Afvalberg, daarmee was Herent 
de eerste Brabantse gemeente die met georgani
seerde henwinning begon Om het plan uit te voeren 
legden de schepenen een testperiode op tot '86, de 
helft van de beleidsperiode Nu tien jaar later en 
gekonfronteerd met de problemen van Kerkom 
maken wij met Kuijpers de rekening van Herent op, 
bi] wijze van voorbeeld 

• Een Beheersingsplan voor de Afvalberg, la
gen de kaarten 10 jaar terug beter dan nu? 

W. Kuijpers: „De gemeentebegroting die wij 
erfden lag zwaar ziek en dat betekende dat elke 
besparing erg welkom was Maar binnen de meer
derheid hadden wij al onze overtuigingskracht no
dig omdat o m langs deze weg te doen Gelukkig 
beschikte de gemeente over een venvaarloosd 
bedrijfsterrein langs de spoonveg Leuven-Brussel 
en konden wij met de herwinning beginnen samen 
met een kontraktueel uit het Herents werklozenbe-
stand " 

• Hadden jullie voorbeelden om naar te verwij
zen? 

W. Kuijpers: „In Nederland deden wij heel veel 
praktijk-inspiratie op Ondermeer in Ooststelling-
werf, een plattelandsgemeente met 25 000 inwo
ners en net zoals Herent verdeeld over 3 dorpen Bij 
een 1000-tal woningen werden daar toen al weke
lijks schillen, groete-afval en oud brood opgehaald 
De gemeente bouwde er een medewerking bij haar 
inwoners op van 90% ten voordele van 4 tot 5 
afnemers, die voor het opgehaalde de prijs van 
krachtvoer betaalden Jaarlijks zamelde Ooststeh 
lingwerf zowat 567 ton afval in 

Anderzijds vonden wij in de parlementsbiblioteek 
het voorbereidend werk dat een sekretaris-generaal 
tijdens de tweede wereldoorlog had geleverd, de 
man had een herwinningsplan voor lompen en 
metalen uitgedokterd Het plan werd nooit uitge
voerd omdat de oorlog gelukkig sneller was afgelo
pen " 

WIE MAASDE NOG KOUSEN? 

• Herwinning was vroeger vanzelfsprekend, tot 
de wegwerpmaatschappij werd uitgevonden... 

W. Kuijpers: „Toen wij jong waren reden maan
delijks doorheen onze Leuvense buurt een vodden-
boer, een ijzermachand en een flessenopkoper De 
eenmans- en familiebedrijfjes hebben in de naoor
logse tijd Vlaanderen bevrijd van tonnen oorlogs
materiaal neergestorte vliegtuigen, schrapnells, 
obuskoppen, dekens, enz , werden opgehaald en 

verhandeld Sommige handelaars werkten zich op 
tot Stock Amencains en deden gouden zaken 

De onderste trap van het ophaalsisteem bleef 
echter meestal de half-marginale of de jeugdbewe
ging Uit die periode had reeds een beleid kunnen 
groeien maar dat was toen met aan de orde Er werd 
toen ook zeer weinig weggegooid Iets weggooien 
daar dacht je met aan, met uit ekologisch besef 
maar om zuinigheidsredenen De lage prijzen voor 
olie en primaire grondstoffen sloten die periode 
voor goed af Wie hield er na de gouden 60'er jaren 
nog vodden bij om ze bij de voddenman voor een 
blikken fluitje te ruilen "> \Nie maasde nog kousen '> 
Weggooien werd zelfs een zaak-van-standing, een 
statussimbool" 

• Maar wie zag toen dat zoiets niet kon blijven 
duren ? 

W. Kuijpers: „Mef de nodige fierheid mogen wij 
zeggen dat de Volksunie dat gezien had, daarom 
organiseerde de partij in 1969 als eerste een leefmh 
lieukongres Wij waren de eersten om die gedachte 
programatisch in beleid om te zetten Dat beleid 
wilden wij in Herent toepassen 

Eind 1986, na 40 maanden selektief ophalen, 
boekten wij precies 1 573 101 fr verkoopwinst of 
netto 39 328,50 fr per maand Daarbovenop kwam 
nog eens de eigenlijke waarde van het bespaarde 
ven/oer In 1982 bracht onze Herentse vuilnisop
haaldienst nog 3 412 ton huisvuil naar de breekwerf 
In 1985 was deze hoop reeds afgebouwd tot 1 425 
ton, wat nog eens een besparing van 175 717 fr per 
maand betekende " 

MARIE THUMAS 

• Ondertussen kwam er een Vlaams Afvalstof-
fenplan voor de gemeenten... 

W. Kuijpers: ,, dat is er inderdaad maar het 
wordt zeker door de helft van de Vlaamse gemeen 
ten met toegepast Elke gemeente zou zichzelf 
terzake een ondernemingsplan moeten opleggen 
De intergemeentelijke verenigingen moeten op hun 
beurt de logistieke verwerking van de restberg met 
de nijverheid uitbouwen In het arrondissement 
Leuven, maar ook elders in Vlaanderen, zitten we 
volop in deze diskussie tussen sorteren en ven/ver 
ken of dumpen " 

BRABANT 
AUGUSTUS 
29 LENNIK: Daguitstap naar IJzerbedevaart en na 
15u geleid bezoek aan Brugge Busreis leden VU-
Lennik 150 fr, met-leden 250 fr Info en inschrijvin
gen 02/532 42 51 of 532 16 23 Org VU-Lennik 
29 DIEST: Met de bus naar de IJzerbedevaart 
Reiskosten 350fr,tot14j 150fr Info en inschrijvin
gen bij MauritsSels {013/31 2366) Org IJzerbede 
vaartkomitee Diest 

SEPTEMBER 
3 HALLE: Spaghetti-kermis in zaal 't Vergeet-mij 
nietje. Kasteelstraat 124 (naast kerk) te Essenbeek, 
vanaf 18u Spijskaart soep, scampis spaghetti en 
gebak Ook op 4/9 vanaf 18u Org VU-Groot Halle 
18 LENNiK: Steun de herstellingswerken aan de 
IJzertoren Lekker eten en drinken in de Sporthal te 
Lennik Vanaf 17u Ook op 19/9 vanaf 12u Org 
Ijzerbedevaartwerkgroep Pajottenland 

• Goed en wei, maar zijn er voldoende bedrijven 
die dat aankunnen ? 

W. Kuijpers: „Ikwilu graag het voorbeeld geven 
van de nv EIbicon uit Aarschot Reeds in 1973 vond 
dit bedrijf op suggestie van Mane Thumas het gat in 
de markt, dat konservenbedrijf werd bij het inzetten 
van automatische oogstmachines voor het plukken 
van sperziebonen plots met allerhande ongewenste 
onzuiverheden gekonfronteerd Deze werden door 
plukmachines opgepikt wat bij handpukken met het 
geval was Massa's veldmuizen, keien, sprinkha
nen, slakken, houtjes, enz vormden het grote 
probleem 

EIbicon ontwikkelde een optisch sorteeraparaat 
op basis van infra-rode opsporing, dat bleek in staat 
om al deze onzuiverheden automatisch te verwijde
ren met hoeveelheden van 20 ton per uur Honder
den van deze aparaten werken nu over heel de 
wereld 

Na dit sukses werd EIbicon door de voedingsnij
verheid belegerd met vragen over het sorteren of 
doorlichten van produkten zoals envten, noten, 
rozijnen, garnalen, enz In Califorme en Turkije 
sorteren Vlaamse machines rijst en rozijnen Het 
bedrijf investeerde reeds maar dan 600 miljoen in 
de ontwikkeling van krachtige sorteermachines op 
basis van zwart-wit en kleurenkamera's, laserstraal-
opzoek en rontgenstraalsistemen Door het sorte
ren van zaden vermijdt men het voortzetten van 
ziekten en laat men toe voedingsprodukten te 
veredelen Dezelfde gelijkaardige toestanden vin
den hun toepassing in het sorteren van glas, 
plastiek en metalen " 

• Hoor ik een wenk richting interl^uven? 
W. Kuijpers: „In augustus brengt EIbicon haar 

glassorteringsmachine met een kapaciteit van 10 
ton per uur op de markt Maar dan moeten de 
intergemeentelijke diensten wel samenspannen om 
deze hoeveelheid te halen, zodat zo'n investering 
ekonomisch vatbaar is 

Ik hoop inderdaad dat InterLeuven hierbij het 
voortouw neemt, dat zou stukken positiever dan 7% 
van het Hagelandse dorpje Kerkom ontgronden om 
het daarna terug vol te storten Want wat kan voor 
glas, kan ook voor de rest van de vuilnisberg en dan 
IS elk superstort overbodig ' (mvi) 

BUIZINGEN NAAR 
DIKSMUIDE 

Vertrek op het gemeenteplein te Buizingen om 8 
uur en aan de Don Boscokerk om 8u 10 

Tijdens de voormiddag nemen we deel aan de 
plechtigheid op de bedevaartweide 's Middags is er 
tijd om in Diksmuide te gaan eten Op een nog af te 
spreken uur (15u '') verzamelen we en nadien 
brengen we op de terugreis een leerrijk en vooral 
aangenaam bezoek aan een ambachtelijke brouwe
rij Terug thuis rond 20u 

De inschrijvingen zo vlug mogelijk bij Juul Denay-
er, Kornijkveld 7 te Buizingen (356 30 25) of bij 
Yvonne Hofmans-Turner, Kerkhoflaan 23 te Buizin-
gen (356 50 84) Prijs voor de bus 300 fr per 
persoon, Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis 
mee 
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,VREDESVOETELING" NAAR DE IJZERBEDEVAART ANTWiRPEN 

Vorig jaar stapten Rombout Van der Borght en Kurt Ryon van aan het Franstalige 
Kuitureei Centrum in Sint-iyiartens Voeren tot aan de IJzertoren in Duismuide, ter 
gelegenheid van de BS"» IJzerbedevaart. Dit huzarenstukje, een tocht van zo'n 270 km 
door Vlaanderen, willen ze dit jaar opnieuw volbrengen. 

Toch willen Rombout en Kurt deze keer niet alleen langs Vlaanderens wegen trekken. 
Onder de motto's „Nooit meer oorlog" en „Taalgrens is Staatsgrens" nodigen ze 
eenieder uit aan de Ijzerbedevaarttocht deel te nemen. Ervaren stappers kunnen zich 
inschrijven bij de Vlaamse Jongeren Steenokkerzeel, Keizerinlaan 1,1820 Steenokerzeel. 
Op dit adres kan u terecht voor alle praktische informatie. Er wordt gestapt vanaf dinsdag 
24 augustus. Bedoeling is uiteraard In Diksmuide toe te komen vóór de 66^° IJzerbede
vaart die doorgaat op 29 augustus I 

REGIO-MAASEIK NAAR DIKSMUIDE 
De Uzerbedevaartwerkgroep-gewest Maaseik Maaseik: 

legt bussen in naar de IJzerbedevaart. 

Prijs: volwassenen 300 fr., kinderen -12j. gratis; 
studenten: 100 fr. 

Na de IJzerbedevaart verblijven we enkele uren in 
Antwerpen-Kultuurstad 1993. 

Schrijf nu in bij: 

B. Broecks, Plantage 14, 56.64.88. 
J. Deben, Oude Ophoverbaan 88, 56.47.38. 
L. Pieters, Bleunnerstraat 71, 56.44.73. 

WEST-VLMNDEREN 
JULI 

17 STENE: VU-Stene viert 25 jaar fietsend. Af
spraak om 15u. aan De Vlasschaard, om samen met 
minister Sauwens naar Zandvoorde te fietsen. Daar
na terug naar De Vlasschaard waar het avondmaal 
wacht. Deelname: fietstocht 20 fr. (verzekering); 
maaltijd: 450 fr. (koude schotel + 2 glazen wijn); 
kinderschotel 180fr. (-H 1 frisdrank). Inschrijven en 
info bij VU-Stene. 

AUGUSTUS 

8IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: Verzamelen voor 
wandeling te Diksmuide o.l.v. Rik Willaert. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om 20u.: zesde kaarting. 
Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden-
21 IZEGEM: Vlaams Zomerfeest in kasteel en 
domein Wallemote. Om 20u. optreden Hank Taylor 
and his Blue Cats. Vvk. 100 fr., kassa 120 fr. Ook op 
22/8, om lOu.: wandeling in de zuidhoek van 
Izegem. Zelfde uur: voetbalmatch VC Vlaams Huis 
tegen een gelegenheidsploeg. 's Middags barbe
cue en aperitief. Vooraf inschrijven (volw. 300 fr., 
kind. 150 fr.). Vanaf 13u.: schattenjacht. Koffietafel 
en taart. Om 18u. opstijgen warme luchtballon. 
Org.: VU, VUJO, FW, VWG, Wandelklub Vlaams 
Huis en Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
29 IZEGEM: Vlaams Huis, 4u. voettocht naar Diks
muide t g.v. de IJzerbedevaart. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

Neeroeteren: 

- R. Brouwers, Hoogstraat 6, 86.45.06. 
- Chr. Goossens, Kinrooiersteenweg 42,86.34.50. 
- W. Rosiers, Wijklaan 21, 86.35.38. 

• - M. Verheyen, Voorshoventerweg 62, 86.45.06. 

Opoeteren: 

- M. Assenberg, Schoolstraat 7, 86.58.04. 
- M. Meuwis, Neeroeterenstraat 67, 86.65.24. 
- R. Nauwelaerts, Dorperberg 33, 86.34.56. 

Kinrooi: 

- G. Gerits, Pastorijstraat 4, 70.24.20 
(gemeentehuis) 

Dilsen: 

- Mevr. Dillen, Boyen 32, Stokkem, 75.70.37. 
- Mevr. Vastmans, Burg. Henrylaan 84A, Rotem, 

86.73.97. 
- J. Simons, Mulheim 7, Lanklaar, 75.53.14. 

ERTVELDE: 
TOMBOLA-UITSLAG 

Hier de uitslag van de tombolatrekking van de 
Vlaams Nationale Kulturele Kring De Veldbloem. 

Eerste prijs: 2980; reservenummers: 2526 en 
2320. 

Andere prijzen: 3940 - 2807 
3891 - 1043 - 3110 - 1466 

2475 - 1419 -
1230 - 2808. 

De prijzen zijn te bekomen bij Danny De Sloover, 
Benninckstraat 14, 9930 ErWelde (09/344.03.76) tot 
en met 31 augustus 1993. De prijzen worden noch 
verruild, noch omgezet in geldwaarde. 

JULI 

31 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang 20u. Deelname 100 fr.p.p. Inschrij
ving ter plaatse. Iedereen welkom I 

AUGUSTUS 

I MERKSEM: Dagtrip met de Vlaamse Kring Groe-
ninghe naar Planckendael, per trein en boot. In
schrijvingsprijs 450 fr.p.p. Info bij Ronnie Herbosch 
(tel/fax 03/647.11.74). 
6 MERKSEM: Werkvergadenng van de Vlaamse 
Kring Groeninghe n.a.v. tentoonstelling van kunst 
en hobby op 28 en 29/8 a.s. in Vlanac. Om 20u. in 
Vlanac, Bredabaan 360. Alle potentiële tentoonstel-
Iers zijn welkom. Info: Ronnie Herbosch 
(03/647.11.74). 
I I BERCHEM: Bezoek aan tentoonstelling „De 
Panoramische Droom", met FW-Berchem. Aan
vang om 19u. stipt in het Bouwcentrum, Van Rijs-
wijcklaan. Inkom 150fr. (20 pers.) + lOOfr. gids. De 
mannen zijn hartelijk welkom. 
14 HEIST O/D BERG: Drank- en ontmoetingsgele-
genheid tijdens festiviteiten in sportcentrum De 
Lichten n.a.v. spektakulair huwelijk. TV-opname 
door BRTN-De Droomfabriek, cafetane van Vlaam
se Knng Rodenbach en animatie vanaf 15u. Helpen
de handen voor toog zijn welkom. Info: Rober Van 
Dyck, 015/24.80.86. 
29 WOMMELGEM: Met de bus naar IJzerbede
vaart. Vertrek om 7u.15 Kerkplein Wommelgem; 
7U.25 Autolei/Herentalsebaan (pizzarest.); 7u.35 
Dorpsplein Edegem; 7u.40 Drie Eiken; 7u.45 Els-
donk kerk. Terug rond 21u.30. 300 fr.p.p., -12). 
gratis. Inkomkaarten: 120fr. Na 14u.30verrassings-
uitstap. Inschrijven bij W. Herbosch (03/353.68.94) 
of K. De Grijze (03/449.82.12). Org.: KG Jan Puimè-
ge. 

SEPTEMBER 

21 BERCHEM: Bezoek aan het Hessenhuis, ten
toonstelling ,.Verhaal van een Metropool", met FW-
Berchem. Om 12U.45 stipt, 's Avonds om 20u. in KG 
Berchem: Lut Van de Velde over Ikonografie in de 
Gouden Eeuw. Met dia-voorstelling. Org.: FW-
Berchem. 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 

7 WAASMUNSTER: Barbecue op de terreinen van 
de Hollandse Molenwijk, om 19u. Kaarten bij Patnck 
D'Haese, Sousbeekstraat 59; Antoine van Goe-
them. Rivierstraat 64 of Enwin Verdurmen, Kapelwijk 
24. Org. Amedee Verbruggenkring. 
29 ST.GILLIS-WAAS: Met de A.Verbruggenkring 
naar IJzerbedevaart en bezoek aan Oudenaarde. 
Reiskosten: 200 fr., -12j. 100 fr. Info en inschrijvin
gen voor 21/8 bij L. De Munck (770.57.87), R. De 
Grave (770.70.62), A. Kegels (773.49.98), A. Maes 
(770.63.80), M. D'Hollander (779.75.36), T. Van 
Landeghem (772.26.23) of M. Aerssens (772.39.27). 

SEPTEMBER 

24 DEINZE: 11e familiefeest in de Volkskring. Org. 
VU-Deinze. 
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LUDIEKE AKTIE OP NOORD-ZUID-AUTOWEG 
Op 1 juli voerde Volksunie-ümburg een ludieke 

aktie tegen de Noord-Zuidverbinding. Dit is een 
autosnelweg die het Noorden van Linnburg moet 
ontsluiten. In de jaren 70 deed dit dossier, bekend 
als de A24, in Limburg veel stof opwaaien. De 
Volksunie lieeft zich indertijd ook opgeworpen als 
vurig tegenstander van de aanleg van deze weg. 
,,A24, aanslag op Limburg", onder die slogan werd 
hevig aktie gevoerd. De druk die uitging van de 
aktiebeweging was zo groot dat geen politikus er 
ongevoelig voor kon blijven. 

De A24 werd afgevoerd, niettegenstaande de 
onteigeningen die hebben plaatsgevonden. Tussen 
Eksel en Lommei ligt er zelfs een stuk A24. Zelfs op 
de spitsuren wordt deze nauwelijks gebruikt. Begrij
pelijk, want de aansluitingen op dit trajekt zijn meer 
dan gebrekkig. Toch loont het de moeite om er eens 
een gezinsuitstap aan te spenderen. Hier kan je het 
schoolvoorbeeld van grootheidswaanzin en verspil
ling bewonderen. 

Ter hoogte van Neerpelt krijg je de indruk dat de 
middenberm buitensporige proporties aanneemt. 
Bij nader toezien blijkt dat het niet om een midden
berm gaat, maar om een onteigende strook waarop 
de aanleg van nog meer rijvakken voorzien was. Dit 
zou de totale balans te Neerpelt op 8! rijstroken 
brengen. Met de huidige verkeersbezetting in Lim
burg een waardig alternatief voor de luchthaven van 
Zaventem. 

VERKEER 

Als voormalig minister van Openbare Werken, 
voerde Johan Sauwens de omstreden A24 af. 
Minister Kelchtermans steekt het vuur weer aan het 
lont. 

Tussen Houthalen-Helchteren en Eksel wil hij de 
,,Noord-Zuidverbinding" over een trajekt van een 
achttal kilometer realiseren. Hier koncentreren zich 
hoofdzakelijk de verkeersproblemen (of zijn het 
„luxe-problemen") als gevolg van overbelasting 
van de bestaande steenweg Hasselt-Eindhoven. De 
opstroppingen zijn eerder beperkt van aard. Ze zijn 
niet te vergelijken met Brusselse taferelen, maar wij 
Limburgers zijn in dit opzicht een beetje veneend... 
Ter hoogte van de REMO-stortplaats belemmeren 
vrachtwagens de verkeersstroom door het in- en 
uitvoegen. Tijdens het spitsuur zorgt dit VQOr enig 
oponthoud. 

Volgens een aantal verkeersdeskundigen, en dit 
is ook de visie van Volksunie-Limburg, zijn deze 
problemen perfekt op te vangen door aanpassing 
van de bestaande infrastruktuur. 

Als eerste pakte minister Johan Sauwens het 
dossier,,Noord-Zuidverbinding" op een sistemati-
sche wijze aan. Hij liet een oorsprongs/bestem-
mingsonderzoek en een milieuknelpuntenontleding 
over het verkeer op de noord-zuid as uitvoeren. Dit 
onderzoek verschafte belangrijke gegevens over de 
aard van het verkeer op de as Eindhoven-Hasselt. 

Hieruit bleek dat de verkeersproblemen op het 
zuidelijk gedeelte (vak Hasselt - Zonhoven -
Houthalen - Helchteren) het meest omvangrijk 
zijn. Het grootst aantal voertuigen per dag, 40.000 
werd geteld op de Kempische Steenweg te Hasselt. 
De noord-zuidverbinding biedt voor dit gedeelte niet 
de minste oplossing. Integendeel, de Kempische 
Steenweg zal zowel het verkeer van de bestaande 
as als dat van de nieuwe noord-zuidverbinding 
moeten slikken. 

De verkeersdrukte op de bestaande weg Hasselt-
Eindhoven zal dus nauwelijks afnemen. Het is 
duidelijk dat de bestaande verkeersproblemen op 

De „Waarnemende domeinbeheerder" (Jan Peumans) knipte het lint door, de „vooraan
staanden" zien het wel zitten met een nieuw toeristisch projeitt voor Limburg, (foto wu) 

een ruimtelijk en verkeerstechnisch verantwoorde 
wijze opgelost moeten worden. 

Voor Volksunie-Limburg betekent dit enkel het 
herinrichten van bestaande wegen, zeker als bewe
zen is dat het probleem te herleiden is tot enkele 
lokale knooppunten. 

Konkreet vertaalt dit zich in een reeks maatrege
len zoals: 

* het inrichten van duidelijl(e opsteivakken voor 
de wagens (en vrachtwagens!) op knelpunten als 
REMO-stort en verkeerslichten; 

* het aanleggen van beveiligde oversteekplaat
sen en stoepen voor voetgangers rondom de kruis
punten ; 

* het aanleggen van een net van vrijliggende 
fietspaden met beveiligde oversteekplaatsen; 

* het aanleggen van autobushaltes buiten de 
rijweg; 

* het instellen van een „groene golf' door sinkro-
nisatie van verkeerslichten. 

Volksunie-Limburg staat achter de beleidsopties 
die door de vorige minister van Openbare Werken, 
Johan Sauwens werden genomen. 

Het geheel van de voorstellen-Sauwens beteken
de een investering van 400 miljoen. Dit terwijl de 
aanleg van de noord-zuidverbinding een miljarden
verslindend projekt is, dat - eens gerealiseerd -
goed 3 minuten tijdswinst oplevert. 

Een aanslag op de grote troef van Limburg: de 
groene zones en de open ruimtes hoeft alleszins 
niet. 

WILDE „EKONOMISCHE" WAANZIN 

Minister Kelchtermans speelt met de geplande 
aanleg van dit trajekt, dat wellicht als precedent 
moet beschouwd worden voor de volledige realisa
tie van de Noord-Zuidverbinding, in op het gewij
zigd sentiment in Noord- en Zuid-Limburg. De 
onteigeningen hebben er grotendeels plaatsgevon
den. Vanuit de hoek van de onteigenden, die 
daarvoor flink vergoed zijn, hoeft de minister niet 
veel tegenstand te vrezen. De Noord-Limburgers 
zijn het file-rijden grondig beu. Ze wensen een even 
grondige aanpak van het probleem. Dat een auto
snelweg de enige afdoende oplossing hiervoor zou 
zijn, is een aanfluiting van de waarheid. De Limbur
gers moeten zich door de beton-loggy geen rad 
voor de ogen laten draaien. 

Bovendien moeten ze beseffen dat het geld dat in 
dit megalomaan projekt wordt gestopt niet meer ten 
dienste kan worden gesteld van een aantal infra-
struktuuraanpassingen die zich opdringen in Lim
burg. 

Vaak hoort men het argument dat de noord-
zuidverbinding noodzakelijk zou zijn voor de ekono-
mische ontsluiting van Noord-Limburg. Uit onder
zoek in Europees verband blijkt echter dat grote 
infrastruktuunwerken weinig bijdragen tot de ontwik
keling van ekonomisch zwakke regio's die ze door
kruisen. 

Het gevolg is eerder uitholling van de streek dan 
ekonomische versterking. Bovendien zal de A24 
geen ontsluiting naar Antwerpen brengen, zolang 
de Ring rond Geel niet is afgewerkt. 

Minister Kelchtermans wil nu een ruimteverslin-
dende noord-zuidverbinding doordrukken. Dit ter
wijl hij, aan de hand van de Groen Hoofdstruktuur, 
Vlaanderen 2002 en dies meer, zich wil profileren 
als verdediger van de groene ruimtes in Vlaanderen. 

Volksunie-Limburg verzet zich tegen het opoffe
ren van de Limburgse natuur en open ruimte voor 
de drie minuten tijdswinst die de noord-zuidverbin
ding oplevert. 

Ann Onkelinx, 
Erik Accou 

AKTIE MET KNIPOOG 
De VU drijft de ironie graag ten top. Onder 

de slogan ,,Wild kamperen" tegen het ,,wild 
aanleggen van wegen" richtte VU-Limburg 
een simbolisch (kleinschalig) toeristisch re-
kreatief- projekt op, net op de plaats waar in 
het verleden ,,wild wegen zijn aangelegd" en 
waar minister Kelchtermans ,,wild wegen wil 
aanleggen": de oprit van het hogen/ernoem-
de bestaande trajekt. Een wilde aktie tegen 
wilde waanzin! 

Met een knipoog naar het, door de Volks
unie aangevochten, TPGW (Toeristisch Pro
jekt Genk Waterschei of FENIX-projektvan de 
KS) openden we het ,,TPNZ": Toeristisch 
projekt Noord-Zuid. 

,,Waarnemend Domeinbeheerder" Jan 
Peumans kreeg de eer om het lint door te 
knippen onder een stralende hemel. Tenten 
werden opgetrokken, spandoeken werden 
aangebracht, een karavan werd geïnstal
leerd, evenals zwembadje, tennisnet, barbe
cue,... 

Jan Peumans, VU-fraktieleider in de Lim
burgse provincieraad, stond de pers te 
woord. Door enkele jongeren werd daadwer
kelijk overnacht op de berm van de Noord-
Zuidverbinding. 
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De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de l^cersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de sciieurmanci In, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
Üe behoudt zich het recht \raor 
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. 

OP VLD-BORD 
De giftige zwam van de kiesplicht (ROS-

SEM) verliest volgens de jongste peilingen 
reeds een paar procenten aan de vroegere 
PW 

Wie even de verkiezingsuitslag van 24 
november bestudeert stelt vast dat 

1 de PW het na heftige oppositie slecht 
deed, 

2 de gedwongen kiezers (stemplicht) ko
zen voor Rossem of Vlaams Blok, 

3 vergeleken met de fatale uitslag - voor 
de VU - van de Euroverkiezingen van 1989, 
de VU zich met 0,5% herpakte 

Reeds op 30 december '91 gaf een Stan
daardlezer dezelfde ontleding en eindigde 
als volgt „Erger nog de sjoemeltaal van de 
PW heeft ons zelfs Rossem geleverd" 

De VLD, die juist dezelfde sjoemeltaal blijft 
verkondigen vooral in Het Laatste Nieuws 
krijgt ROSSEM bij stukjes en brokjes op haar 
bord Smakelijk! 

F. Smit, Oostende 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE MACHELEN 
Twee betrekkingen van politieagent(e) zijn te 
begeven met aanleg van een werfresen/e 
voor de duur van drie jaar 

De aanwervingsvoonwaarden kunnen -Seko 
men worden op het secretanaat van het 
gemeentehuis Woluwestraat 1 te 1830 Ma 
chelen tel 02/254 12 36(37) 

De kandidaturen dienen bij aangetekend 
schrijven gencht aan het College van Burge 
meester en Schepenen van en te 1830 Ma 
chelen en uiterlijk op 13 augustus 1993 toe te 
komen 

Namens het College 
De secretaris 
Get L Laveyne 

De Burgemeester 
Get R De Wulf 

23 JAAR TIJDVERLIES 
De Standaard wan 10-11 juli is een doku-

ment, want drie heren Andre Leysen Her
man Suykerbuyck en Leo Delcroix, hebben 
zware uitspraken gedaan 

Delcroix is bezorgd voor het Vlaams Blok 
Die sukkelaars worden geïsoleerd i Kent hij 
dan echt geen Vlaamse moderne geschiede
nis ' De VU bleef ooit dank zij de socialisten 
(Jos Van Eynde) en de CVP (Robert Vande 
Kerckhove en Jos De Saeger) volledig ver
bannen uit het programma „leder zijn waar
heid" 

Leysen heeft op zijn liberale oprispingen al 
flinke respons gekregen van Herman Van 
Rompuy en vooral van Frank Van den Brou-
cke Op13jul i jL deed Mark Eyskens er nog 
een flinke schep bij Op de foto zat Leysen 
onder een schilderij van de schilder Van 
Coninxloo, toen hij de VUM-alarmbel luidde 
Is hij misschien ontevreden over zijn jongste 
bijverdienste na het vallen van de Berlijnse 
Muur? 

Suykerbuyck Deze opvolger van Jan Ver
roken heeft bekend dat zijn CVP nooit heeft 
kunnen kiezen tussen Vlaanderen en België 
Dat wisten wij in de VU al sedert de grendel
grondwet van 1970-71 Vlaanderen werd 
toen door Gaston Eyskens verkocht aan 
franstalige willekeur Met koppigheidtekens 
wilde de Vlaamse beweging dat maar met 
bekennen Het kostte Vlaanderen 23 jaar 
tijdverlies 11 

J.E. Torfs, Oostende 

Ik juich deze aktie op de Guldensporenvie-
ring te Kortrijk toe Zulke mannen (en vrou
wen) van de daad, zoals o a het TAK en de 
WB, heeft Vlaanderen nog nodig 

De geviseerde man, gewezen Meester Nr 
8 in dit zinloos landje en ontwerper van 't 
gezegde „het einde van de tunnel is in zicht' 
zo'n huichelaar is op een Vlaams volksfeest 
met meer geduld, hij oogst wat hij gezaaid 
heeft 

Ik venwijs de lezer naar de sabotage die hij 
destijds pleegde met de 3de faze van de 
Belgische staatshervorming, en de hand die 
hij (samen met z'n partijgenoot, de huidige 

senaatsvoorzitter) boven 't hoofd hield van de 
toen fransdolle vlamingenhater J Happart, 
om deze tot burgemeester van ons Voeren te 
benoemen 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

KLV-OPROEP 
Dit IS een oproep aan alle oud-KLV'sters en 

KLV'ers van 1943 en later Herinneren jullie 
die tijd nog' ' Welnu, het is vijftig jaar geleden 
dat de eerste meisjes en jongens vertrokken 
naar de gastvrije KLV-Vakantieverblijven i 

Verschillende oud-KLV'ers en KLV'sters 
hebben de koppen bij elkaar gestoken en 
willen die penode in hennnenng brengen 
tijdens een ontmoetingsdag die - vermoe
delijk, tenzij andersluidende schikkingen, 
zulks IS afhankelijk van de respons - in 
september van dit jaar zou plaats vinden 
(datum, programma, lokaal enz worden al
leszins tijdig - schriftelijk - medegedeeld) 

WIJ willen er, weliswaar een heel stuk ouder 
(zelfs moeders, vaders, grootouders) gewor
den, maar daarom met minder jong van hart, 
een fijne dag van maken, een Gouden Jubi
leum waardig i 

Geïnteresseerd'' Dan graag een briefle (of 
telefoontje) aan volgende adressen, zo mo
gelijk voor einde juli '93 en men zegge het 
voort I 

Frans Blerau Jos Delafaille 
Graaf de Fienneslaan 49 Pansgatelaan 43 
2650 EDEGEM 2640 MORTSEL 
(03/449.56.43) (03/449.97.53) 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE MACHELEN 
Vijf betrekkingen van geschoold arbeider A (MAO zijn te begeven met aanleg van een werfreserve 
voor de duur van dne jaar 
De aanwervingsvoorwaarden kunnen bekomen worden bi] het secretariaat op het gemeentehuis 
W/oluwestraat 1 te 1830 Machelen tel 254 12 38(37) 
De kandidaturen dienen bij aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen van en te 1830 Machelen en uiterlijk op 13 augustus 1993 toe te komen 

Namens het College 
De secretaris 
Get L Laveyne 

De Burgemeester 
Get R De Wulf 
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Een nieuwe politiek 
voor een 

nieuw Vlaanderen 
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ADVERTENTIE 

BVBA J . BORREMANS - COCK en KINOEREN 
Gentsestraat 238, 9500 GERAARDSBERGEN 
Algemene bouwondernemingen 

Een familiebedrijf met stijl en traditie. 

Zaakvoerder: Pieter Borremans en Rita Borremans (VU-provincieraadslid en gemeenteraadslid) 

Architect: Richard Borremans 
Binnenhuisarchitect: Elizabeth Borremans 
Financiering: H. Steenhoudt 
Nuttige telefoonnummers: 054-41.25.89 

054-41.30.44 
054-41.35.34 
054-41.64.10 (fax) 

Wij bouwen voor U sleutel op de deur 


