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INHOUD 
O Somal ië : E e n smet 

o p de r o d e bare t . 

O J e f M a t o n sugge
ree rde de opheffing van d e 
V U b e s p r e e k b a a r te m a k e n . 
F r a n s Baer t dient h e m van 
a n t w o o r d . 

O O p de Ge''" I J z e r b e 
devaa r t s tond de v r edesge -
d a c h t e cent raa l . 

O Een VU-voorstel da t 
Grenz-Echo in februari nog 
een schertsoplossing noemde, 
w e r d werkelijkheid. 

7 J e a n Duysbens» her
d e n k t 30 j aa r Voeren Vlaams. 

^ J . X D e voetbalkompeti-^ 
tie is p a s b e g o n n e n en d e 
k a m p i o e n lijkt ai b e k e n d . 

D e mach t v a n het 
s tokje. l ï en kontrovei-sieei 
boek over d i r igenten . 

16 Unesco Koer ie r 
wi jdde een speciaal t ema-
n u m m e r aan m i n d e r h e d e n . 

66STE IJZERBEDEVAART 

MASSALE OPKOMST 
VOOR SERENE 
DODENHERDENKING 
35.000 overtuigde Vlamingen zakten vorige zondag af 
naar DikjmuQe voor de 66^te IJzerbedevaart. Een öterk 
zonnetje zorgde voor aangename temperaturen op de weide. 
De dodenherdenking verliep zonder incidenten. In zijn toe
spraak legde de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 
Lionel Vandenberghe dterk de klemtoon op de Nooit 
meer oorlog-gedachte. Hij vond het Sint-Michiebak-
koord élechtö een tuöderuitap op weg naar het Vlaanue 
zelfbestuur. 

O n d e r d e 35 .000 d e e l n e m e r s 
a a n d e B e d e v a a r t b e v o n d e n 
z ich g e w o o n t e g e t r o u w d u i z e n 
d e n V U - m i l i t a n t e n en - k a d e r 
l e d e n . O n d e r h e n d e m e e s t e 
V U - p a r l e m e n t s l e d e n en de 
V U - e k s e l l e n t i e s Johan Sau-
weriti, m i n i s t e r in d e V l a a m s e 
r e g e r i n g en Vlc Anciaux, s t a a t s -
s e k r e t a r i s in de Brus se l s e 
hoofds tede l i jke e k s e k u t i e v e . 
V U - v o o r z i t t e r Bert Anciaux zat 
m e t z 'n a c h t m a a n d e n o u d e 
d o c h t e r Lien e v e n e e n s bij d e 
e r e - g e n o d i g d e n . 

Z e m a a k t e n een serene doden 
h e r d e n k i n g mee v o o r de slacht
offers v a n he t oor logsgeweld. 
D e euchar is t ievier ing w e r d 
voorgegaan d o o r ab t ULrik Ge
niet,) van Averbode . D i t j aa r 
w e r d e n o.m. de p r ies te r - s tuden t 
Lode De Boninge he rdach t , dich
ter JuuL De Winde, s tuden t Bert 
Willem,), k u n s t e n a a r Joe Eng Ui h, 
de pol i t ikus Ward Hermand, 
diens twe igeraa r Berten Fernwnt, 
publ ic is t Arthur De Bruyne, en 
pa t e r Miei Pil. D e vijftienjarige 
k le indoch te r van VOS-voo rz i t -

te r Herman Vandezande, Stephanie 
Anzelotti, r iep de jongeren o p de 
v redesgedach te te s t eunen : De 
toren van mijn grootvader ui ook uw 
toren. Hij Li de toren waarvoor niet 
enkel onze generatie, maar ook alle 
komendegenerati&i moeten zorgen. 

Een speciaal huldebetoon was 
•weggelegd voor de verleden jaar 
overleden Westvlaamse au teur 
AndréDemedt), die Ud w a s van het 

I Jzerbedevaar tkomi tee . D e hui
dige bedevaartkomiteevoorzi t ter 
Vandenberghe stapte samen met 
Seppe Coene, de enige ge-wezen be
devaartkomiteevoorzit ter die nog 
leeft, naast een bloemenkrans om 
zijn nagedachtenis te eren. Anton 
van WJderode had het in memo
riam geschreven. 

(leed oru uitgebreid verdlag op blad
zijde 6 en 7) 

EERST DIT 

H et wonder van DihimuSe 
heeft zich tijdens de 66ste 
I Jze rbedevaar t van zon
dag j.1. opnieuw voltrok

ken. Alhoewel hij vooraf zwaar 
onder d ruk was gezet om zeker 
„zo radikaal als verleden jaar te 
spreken" heeft voorzitter Van
denberghe de j n o e d gehad om 
de binnenlandse pohtieke aktu-
aUteit rustig te ondeden. . 

H e t jaar tema - Nooit meer oorlog 
— klonk 75 jaar na het einde van 
de w^ereldbrand die in Sarajevo 
was aangestoken meer dan ak-
tueel. N u Sarajevo weer b rand t 
staat streven naar vrede, naar 
ontwapening, naa r verdraag
zaamheid meer dan ooit tegen
over oorlog, bewapening, etni
sche zuivering, onverdraag
zaamheid. D e boodschap die 
Diksmuide zo uniek maakt is 
verre van achterhaald. Zij is 
niet alleen toepasbaar op het 
kleine land waar in wij teven, 
maa r ook op de grote wereld 
waar in nog zoveel volkeren en 
mensen gebukt gaan onder ver
nederingen die namen dragen 

als oorlog, onderdrukking, on
derontwikkeling, honger, ^ees-
teUjk en hchamehjk misbruik. 

Vandenberghe heeft gelijk als hij 
zegt dat de boodschap van E)iks-
muide ondeelbaar is. Geen vrij
heid zonder vrede, geen vrede 
zonder verdraagzaamheid. Wie 
uit die drieledigheid één pun t 
koestert en de andere negeert 
miskent Diksmuide, eerbiedigt 
het offer van miljoenen doden 
niet. 

Bew^eren dat voorzitter Vanden
berghe zijn oproep „Laat ons 
scheiden" heeft verloochend is 
vergeten vrat de voorbije maan
den in België is gebeurd. Zijn 
oproep van 1992 bracht pohtiek 
België mee in een stroomver
snelling. Als politieke a rm van 
de Vlaamse beweging w e r d de 
Volksunie door deze oproep ge
steund om het nationaliteiten-
konflikt in dit land op te lossen. 
En al is St.-Michiels niet het 
eindstation van de staatshervor
ming, het gesloten akkoord rijdt 
in de goede richting. Zelfs met 
het rechtstreeks verkiezen van 
een Vlaams parlement is de rit 
niet gereden, s t rukturen zijn nog 
geen hemel op aarde, een bevol
king nog geen volk. Zolamg er 

nog ^vapens worden gesmeed, 
onverdraagzaamheid groeit, ar
moede kanker t , oppervlakkig
heid heerst kan zelfvoldaanheid 
ons deel niet zijn. 

H e t testament van Diksmuide 
is niet uit de lucht gevallen, 
het w^erd geboren uit de zaden 
die in vorige eeuw -werden ge
strooid door taalflaminganten, 
door de gebroeders Daens , door 
zorgzame onderwijzers; en door 
vele kleine lieden die voor hun 
kroost -wat beters -wilden dcm 
het leven in de beluiken en het 
labeur in de fabrieken. 

Een wereld zonder oorlog, mét 
het recht om zichzelf te bestu
ren, wég onder pohtieke en/of 
geestelijke knoet; dat was de 
droom. Die verzuchting leeft tot 
op vandaag, hier en in Bos
nië, in het Midden-Oos ten en in 
R w a n d a waarover de Vlaamse 
ontwikkelingshelper Sven 
Huyssen in Diksmuide zo 
schrijnend k w a m getuigen. 

Uniek aan het I j ze r tes tament 
is da t het de universele en eeu
wige mensendroom vorm heeft 
gegeven en toepasbaar bhjft op 
alle tijden en op alle regimes. 
D a t dit hier, bij ons mocht ge

beuren is een voorrecht . H e t 
klinkt cynisch - m£iar het is de 
waarheid! — dat eerst miljoe
nen mensen voor deze d room 
zijn gestorven. D e toren van 
E)iksmuide is gedenkteken en 
signaal. M a a r vooral is hij een 
-waarschu^ving voor de huidige 
generaties opdat zij niet zouden 
vervallen in de oude kwalen 
die hun (groot-) ouders zoveel 
schade hebben berokkend. 
Diksmuide is ook een aanspo
ring om n a te denken over het 
beleid dat -wij willen en voor 
onze gemeenschap als ideaal. 

H e t was passend dat voorzitter 
Vandenberghe w^aarschu-wde 
dat onverschilligheid tegenover 
de politiek een gevaar voor onze 
demokrat ie is en dat vooral de 
jongeren meer interesse voor de 
belangen van de gemeenschap 
moet -worden bijgebracht. Wij 
delen deze mening volledig. D e 
boodschap van Diksmuide is 
-waard onderwezen te -worden, 
ook op school. Zij mag met de 
laatste oudstrijder van de Grote 
Oorlog niet verloren gaan, maar 
moet jaar na jaar, keer op keer, 
hertciald met -woorden van onze 
tijd, verkondigd worden . 

M a u r i t s Van L i e d e k e r k e 
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• M e e r en meer lesbi
sche paren h e b b e n kin
deren. Vroeger ging he t 
vooral om k inderen uit 
een vroeger huwelijk. Te-

f enwoord ig nemen de les-
iennes in toenemende 

mate h u n toevlucht tot 
kuns tmat ige inseminatie 
met donorspe rma . E é n 
van de v r o u w e n is dan de 
biologische moeder. D e 
ande re v r o u w w o r d t co-
of mee-moeder genoemd. 

• D e reger ing besHste 
da t de ziekenfondsen de 
niet-gerechtelijke intres
ten die ze tussen 1985 en 
1993 ten onrechte voor 
zich hebben gehouden, 
toch niet moeten t e rugbe
talen. H e t H o f van Cas
satie had enkele maan
den geleden een ar res t in 
die zm geveld. D e rege-

, r ing wil nu dit a r res t pas 
vanaf volgend j aa r laten 
gelden. De mutual i tei ten 
slaken een zucht van ver
lichting. Alleen al de So
cialistische Mutual i te i ten 
krijgen daa rdoor immers 
bijna 300 miljoen frank 
kwijtgescholden. 

• Enkele Waalse jonge
ren he&en op de toren van 
de basiliek van Tongeren 
een Waalse haan w a p p e 
ren, naast de Vlaamse 
l eeuw en de driekleur. 
M e t h u n akt ie wi lden ze 
aan tonen ^al België nog 
^teedd één land ij en dat 
^£_9^i^ onderscheid U tiuaen 
walen en Vlamingen. 

• N a d a t de Vlaamse pr i 
m u s Van den BranBe ee rde r ^ 
al G u y Spitaels van he t 
Waalse gewes t en Char les 
P icqué van het Brussels 
hoofdstedelijk gewes t had 
ontmoet , v o n d hij deze 
w e e k een gaatje in de 
d r u k k e agenda om de 
h a n d te gaan schudden 
van Jo^epBMaraite van de 
Duitsta-Iige gemeenschap 
in België. 

• Volgens een Bri tse p r o 
fessor moe ten we ten 
schappelijke vooru i tgang 
en een gezonder leefpa
t roon b innenkor t de kaap 
van honderd Jaar b innen 
ieders bereik b rengen . 
Leeftijden van 115 j aa r 
hoeyen zelfs geen ui tzon
der ing meer te zijn, meen t 
de geleerde . 

• Een peil ing toonde aan 
da t 8 1 % van d e Belgen 
ve r t rouwen heeft in Al
ber t II . D e grote popula
riteit van de n ieuwe vors t 
k a n ook afgelezen w o r d e n 
uit de meer dan dr iedui
zend aanvragen die he t 
weekb lad Humo mocht 
on tvangen voor haa r ko 
ningsposter . D e pos te r is 
een kollage van Alber t in 
lederen mota rd -pak op 
een Har ley Davidson, 
met de tekst : Van chrootn-
pritui tot Albert II. 

• Een 25-lari^e Nede r 
l ander heeft zichzelf p e r 
ongeluk door he t hoofd 
geschoten bij het demon
streren van Russische 
roulet te . Hij overleed aan 
de verwonding . D e de
monstrat ie vond plaats 
op he t k lubter re in van de 
moto rk lub Koeivlaag in 
Oos te r l and op he t efland 
Schouwen-Duive land . 

y r • v.^-i.-
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Tegenwoord^ ziet de brug o^er de Neretva-nvier, het symbool van het oude Mostar, er zo uit. De oude brug, ze stamt uU de lurh-Otto-
maanje tijd heeft enkeU rake klappen gekregen. Ze i) behangen met oude autobanden en kreeg houten schotten aU plafond Die moeten de 
inwoners van Mostar beschut tuig bieden tegen sluipschutters. 

VerUden weekend aanvaardde het Bosnuche parUment in Sarajevo, dat door moslims wordt gedomineerd, de etnische opdeling van de staat 
in drie delen, op voorwaarde dat er grondig aan de voorgestelde gebiedsverdeling gesUuteld wordt. Volgens dat plan gaan de Serviërs nut 
)^/o van het Bc,snuche grondgebied aan de haal, krijgen de Kroaten 18% en moeten de moslinu het nut 30% stelUn. De Bosnische 
Servurs waarschuwden de moslinu dat ze wel eens alles zouden kunnen verliezen, aU ze nog lang blijven tegenspartelen. 

LEUVENSE 
EKONOMEN 

In een ophefmakend manifest 
stelden veertien hoogleraren 
ekonomie van de KU Leuven 
(waaronder VLD-senator De 
Grauwe, maar niet ekonomen 
van CVP-signatuur als Mark 
Eyskens en Paul Van Rompuy) 
voor om de frank los te kop
pelen van de Duitse mark. Ze 
wilden verder de rente verder 
laten dalen om de ekonomie te 
stimuleren en die groei als hef
boom gebruiken om strukturele 
hervormingen door te voeren 
op de arbeidsmarkt en in de 
sociale zekerheid. Onder meer 
een tijdelijke opheffing van de 
loonindeksering, een versoepe
ling van de werking van de 
arbeidsmarkt en een verlaging 
van de lasten op arbeid staan 
op het lijstje. 

De hooggeleerde specialisten 
uit Leuven genoten ^veinig bij
val voor hun analyse. Vanuit 
het kabinet van de eerste mi
nister werd opgemerkt dat het 
behoud van de koppeling van 
de frank aan de mark op korte 
termijn de moeilijkste, maar op 
lange termijn de beste weg is 
OuA-mm\stsT Eyskens vreest dat 
een ontwaarding van de frank 
tot een verarming van de bevol
king met misschien wel 20 tot 
30% kan leiden. Het Verbond 
van Belgische Ondernemingen 
vindt eveneens dat de koppeling 
behouden moet blijven. 

De vakbonden verzetten zich 
vooral tegen het voorstel om 
aan de loonindeksering te ra
ken. Dat kan slechts tijdelijk, in 
zeer uitzonderlijke situaties, en 
wanneer er heel ernstige inspan

ningen inzake werkgelegenheid 
geleverd worden. 

Twee argumenten lijken van 
doorslaggevend belang te zijn 
in de afwijzing van het Leu
vens manifest. Ten eerste tonen 
de reakties op het manifest aan 
dat weinigen geloven dat ingrij
pende korrekties aan de loonin
deksering in de Belgische over-
legekonomie momenteel een 
haalbare kaart vormen. En ten 
tweede bood de koppeling aan 
de D-mark een reusachtig voor
deel voor de schatkist: de weg
werking van het renteverschU 
met Duitsland door de koppe
ling heeft de beheerders van de 
staatsfinanciën miljarden laten 
besparen. 

KING 

Het is al dertig jaar geleden 
dat een kwart miljoen mensen 
in Washington (VS) manifes
teerden voor volwaardige bur
gerrechten voor zwarten. Mar
tin Luther King hield er zijn 
beroemde toespraak Ik heb een 
droom. Voor de dertigste ver
jaardag van de Mars daagden 
opnieuw tienduizenden mensen 
op-
De levensomstandigheden van 
de Amerikaanse zwarten zijn er 
de voorbije dertig jaar nochtans 
niet spektakulair op vooruitge
gaan. Ze hebben de slechtste 

en slechtstbetaalde jobs. Ze zijn 
het vaakst werkloos. Het inko
men van een zwart gezin be
draagt gemiddeld amper' 62% 
van dit van een blanke familie. 
De zwarten sterven het vroegst. 
Ze worden vaker doodgescho
ten door de politie. Meer dan 
de helft van de zwarte gezin
nen zijn éénoudergezinnen. Het 
aantal buitenechtelijke kinde
ren is tien maal hoger dan bij 
de blanken. De gevangenisbe
volking is overwegend zwa({|:. 
Geen wonder dat de zwarten 
de toekomst weinig rooskleurig 
inzien. 

Er werd een pleidooi gehouden 
voor een Marshall-plan voor de 
zwarten. 

osman. VU-muuster Johan Sauwens toonde zich de afgelopen week een biezander besluitvaardig bewinds. .. 
Het Openluchtmuseum Bokrijk werd bedacht met een cheque van 20 miljoen f rank voor de restauratie 
van elf panden. Ook de kerktoren (zie blz. 6 en 7) en de jeugd (zie bU. 8) hebben redenen tot 
tevredenheid. 

m • 
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WERKLOOS 
Volgens het Planbureau zal het 
aantal werklozen de komende 
jaren nog fors toenemen. Tegen 
1997 \vordt een piek bereikt met 
635.000 volledig uitkeringsge
rechtigde werklozen. Dat leger 
werklozen moet dan nog aan
gevuld worden met de werk
nemers die in nepstatuten aan 
de slag zijn, met vervroegd ge
pensioneerden en met iedereen 
die op een andere wijze uit het 
normale arbeidscirkuit verdwe
nen is. Wanneer die groep erbij 
geteld wordt, bereikt het aan
tal werklozen zo'n 20% van de 
werkende bevolking. 

Specialisten wezen er boven
dien op dat zelfs de hoogge
schoolden tegenwoordig moei
lijk werk vinden. Het aantal 
hooggeschoolde werklozen in 
Vlaanderen steeg de afgelopen 
drie jaar met 77^/o. Die aangroei 
is sterker dan de groei van het 
totale aantal Vlaamse werkzoe
kenden, die 44% bedraagt. 

GAZA 
EN JERICHO 
De Israëlische regering Rabin 
bereikte met de PLO een ak
koord over beperkte autono
mie voor de Palestijnen in de 
Gaza-strook en in de stad Je 
richo aan de oever van de Jor-
daan. Op het ogenblik dat W I J 
naar de drukker ging waren de 
onderhandelaars het nog niet 
eens over de precieze bepalin
gen van dat akkoord. Of die 

waren in ieder geval nog niet 
gekend. 
Er werd nochtans volop gere
ageerd, zowel door tegenstan
ders als voorstanders, in beide 
kampen. PLO-leider Arafat ziet 
in het akkoord een historische 
wending op weg naar een Pale
stijnse staat. Volgens de joodse 
premier Rabin moet Israël zo'n 
karui op i>rede aangrijpen. 

De tegenstanders van Rabin 
zien hun droom van Groot-Is
raël aan diggelen liggen. De te
genstanders van Arafat vinden 
dat de PLO-leider teveel toege
vingen doet aan Israël. Andere 
Palestijnse verzetsbewegingen 
kondigden reeds nieuwe pro-
testakties cian, zelfs een burger
oorlog onder de Palestijnen. J e 
men en Egypte verklaarden het 
akkoord te steunen. 

MEER DAN 
2.000 
AMENDE
MENTEN 
De verwerking van de enorme 
toevloed aan amendementen 
voor het aanstaande VU-kon-
gres Van dtrij'c) naar beleid op 
11 en 12 september zorgde op 
het Barrikadenplein voor heel 
wat overwerk. Er -werden meer 
dan 2.000 amendementen inge
diend. Z o n 230 personen, af
delingen of arrondissementen 
stuurden opmerkingen en tekst
verbeteringen in. 

De VU-basis ligt duidelijk wak
ker van de toekomst van de 

partij. Zo'n massale belangstel
ling toont aan dat het lot van 
de demokratische Vlaamsnatio-
nale partij de mensen niet on
verschillig laat. Het is een ver
heugende vaststelling. 

Spijtig is dat enkele kranten 
deze onverwacht grote belang
stelling slechts interpreteren als 
"grote tegenstand". Toen de VLD 
bekendmaakte dat er ongeveer 
500 amendementen ingediend 
•waren bij de masscial verspreide 
beginselverklaring klapte ieder
een nochtans wel in de handen. 
Een bepaalde pers sprak zelfs 
van een "belangrijk politiek sig
naal". Toen vormde het aantal 
amendementen wel een argu
ment om te bewijzen hoezeer de 
"burger" wel een andere "poli
tiek" wilde. 

REFLEKTERENDE 
BANDEN 
Dodelijke ongevallen bij drop
pings: het is een drama waar 
verschillende jeugdbewegingen 
al mee te kampen hadden. In 
de meeste gevallen ligt het dan 
nog niet £ian de jongeren zelf, 
maar aan onvoorzichtige, vaak 
beschonken chauffeurs die pal 
op een groepje jongens of meis
jes inrijden. 

De adviesgroep Jeugd en Ver
keer die minister Sauwens en
kele maanden terug in leven riep 
om de verkeersveiligheid van 
de jongeren te verbeteren, zag 
een mogelijke oplossing in de 
verspreiding van reflekterende 
banden. Hierdoor zou alvast de 

zichtbaarheid van de jongeren 
als het donker is verhogen. 

Minister Sauwens ging op de 
suggestie in. Hij wil 1.200 sets 
met reflekterende -banden ver
spreiden over de Vlaamse ge
meenten. Deze sets, gesponsord 
door privébedrijven, bevatten 
twintig reflekterende armban
den, twee grotere schouderban
den en een klein rood knipper
lichtje, dat als achterlicht dienst 
kan doen. Een handleiding met 
tips voor wie een veilige drop
ping wil organizeren, vervolle
digt het pakket. 

Een mooi initiatief van de 
VU-minister. Maar is het niet 
triestig vast te stellen dat derge
lijke initiatieven blijkbaar niet 
meer kunnen zonder sponso
ring? 

S « « 

EEN SMET OP DE BARET 

De getuigenis van enkele 
para's voor de BRTN-radlo 
over wandaden in Somalië 
wierp verleden week een smet 
op de rode baret van de 
para-kommando's die deel 
uitmaken van de VN-vredes-
macht in het Oostafrikaanse 
land. Daarmee bevestigden 
de para's eigenlijk de aan
tijgingen die een weinig be
trouwbare mensenrechtenor-
fanizatie eerder had geuit aan 

et adres van de Belgische 
elitetroepen. 

Dat de para's in Afrika al eens 
over de schreef gaan verwon
dert ons niet. Wie de para's 
een beetje kent, weet dat men 
eigenlijk niet anders had mo
gen verwachten. Het rekru-
teringsveld voor de parakom-
mando's wordt overwegend 
gevormd door de lagere soci
ale klassen. In het regiment 
worden viriliteit en fysieke 
weerbaarheid hoger aangesla
gen dan intelligentie en ge
zond verstand. De rode en 
groene mutsen zijn opgeleid 
om te vechten, niet om deli-
kate humanitaire missies tot 
een goed einde te brengen. 

Enkele eksterne omstandig
heden versterken bovendien 
de kans op wangedrag: de 
manschappen moeten funkti-
oneren in een ongewone ge
daante, nl. als hulpverlener en 
tegelijk als soldaat. Ze moe

ten voedsel bedelen onder de 
inlanders, maar die vertonen 
niet het verwachte gedrag van 
dankbare hulpbehoevende. 
Wel integendeel: de zwarten 
zijn niet te vertrouwen, wer
pen met stenen, beschouwen 
de VN-soldaten dikwijls als 
bezetters. Niemand weet nog 
wat de para's nu eigenlijk in 
Somalië doen, helpen of vech
ten? Voeg daaraan toe dat 
de soldaten ginds onder een 
brandende zon een terrein 
moeten kontroleren dat gro
ter is dan België, en dat er 
op geen overuurtje gekeken 
wordt. De para's zijn wel een 
en ander gewoon, maar de 
werkomstandigheden in So
malië zijn zelfs voor hen uit
zonderlijk slopend. 

KORPSGEEST 
Vrij -weinig werd totnogtoe 
gesproken over de mentaliteit 
van de para's. Ze kregen naast 
een zeer sterke korpsgeest en 
onderlinge solidariteit een ge
voel van superioriteit inge
prent tegenover de andere le
gereenheden, en ook tegen
over andere mensen. Die ste
vige korpsgeest heeft onge
twijfeld zijn nut in gevechts
situaties. Bij humanitaire mis
sies werkt hij echter op een 
dubbele wijze hinderlijk. 

Ten eerste moet een para-
kommando al uit een biezon-
der hout gesneden zijn om de 

onderlinge solidariteit te ver
breken, door bvb. wangedrag 
van kollega's op het terrein 
bij de oversten te gaan "klik
ken". De legerleiding wordt 
niet voetstoots op de hoogte 
gebracht van dergelijke inci
denten. Daarom werd er in 
eerste instantie door de ver
antwoordelijken met ongeloof 
gereageerd. Daarom sijpelde 
dit onaangename nieuws zo 
traag door. De para's op de ra
dio verklaarden trouwens zelf 
dat er ook nog andere dingen 
waren die ze niet wilden ver
tellen om geen (ex-) kollega's 
in problemen te brengen. 

En ten tweede zorgt het 
kunstmatig gekreëerde supe
rioriteitsgevoel ervoor dat, sa
men met de stresserende om
standigheden, zo'n incidenten 
in de hand ge-werkt kunnen 
worden. In het regiment wor
den vechtpartijen tussen 
para's onderling, of tussen 
para's en buitenstaanders 
streng bestraft. Maar tegelij
kertijd heerst er in de kazer
nes een wijdverspreide opvat
ting dat het nodig kan zijn 
het recht in eigen handen te 
nemen en een konflikt op te 
lossen met fysiek geweld, met 
daaraan de overtuiging ge
koppeld toch de sterkste te 
zijn. 

Is oorlog, en daarvoor wor
den elitetroepen toch opge

leid, trouwens niet de ultieme 
toepassing van het principe 
van het recht van de sterkste? 
Elke para is doordrongen van 
het besef dat men zich, eens 
gedropt in -vijandelijk gebied, 
de lukse niet kan permitteren 
wet of gezag te gehoorzamen. 
Wat telt is de uitvoering van 
de opdracht, zo snel en ge
ruisloos mogelijk. Het is niet 
steeds evident om op het ter
rein in Somalië een onder
scheid te maken tussen "oor
logstijd" en "vredestijd". 

Wie gedacht had de para's te 
kunnen inzetten als ontwik
kelingshelpers, kon dus ten 
langen leste niet anders dan 
bedrogen uitkomen. Minister 
Delcroix (CVP), die van de 
blau-whelmen zo'n beetje z'n 
paradepaardje had gemaakt, 
heeft zich vergist. Legereen
heden, of zeker elitetroepen 
zoals de para's, kunnen zo
maar niet in een handomdraai 
omgetoverd worden tot vre
debrengers en hulpverleners. 

BOEK 
De blauwhelmen kwamen 
trouwens ook elders in op
spraak. In ex-Joegoslavië zijn 
er VN-soldaten die zich ver
rijken met handeltjes op de 
zwarte markt, dinigverkoop, 
prostitutie. De kampagne hel
men i'oer vrede is niet eens een 
lachertje meer, het wordt een 
pijnlijke blunder. 

Bij uitgeverij Latuwo ver
scheen onder dezelfde titel in 
het Nederlands en het Frans 
een luksueus boek over de 
BelgLiche Militaire Hulpmb/tej 
van Kiirea tot Kroatië. Dit kijk
boek, met tekst van La Li
bre Belgique-joernalist Rtiger 
RiMarten Standaard-joernaUst 
Mon Van^enwtyne, geeft een 
boeiend inzicht in het werk 
van de Belgische deelnemers 
aan de buitenlandse operaties 
sedert -wereldoorlog II. De 
hoofdstukken dragen spre
kende titels: Na£btpatrouLUe on
der vuur, spanning sti/gt in de 
ka^bab; Belgen houwen weer 
bruggen en wegen in Mid
den-Af rika; België heeft relatief 
meest militairen in ex-Joegosla
vië; Blauwhelmen uit leper en He-
verte e met voedsel naar Sarajevo. 
Over wangedrag van de (Bel
gische) militairen was toen 
nog niets bekend. Maar we 
betwijfelen of de uitgeverij in 
een volgende druk een hoofd
stuk Belgifche para's schenden 
mensenrechten in Kismayo zou 
opnemen. 

(Pdj) 

i=& Helmen voor vrede. Belgi
sche militaire bulpmÜtsies fan 
Korea, tot Kroatië. Roger Rod-
art en Mon Vanderostyne, 
Uitg. Lannoo, Tuit, 1993,119 
bladzijden, rijk geïUastreerd, 
995fr. 

Ongeveer 1.600 inwoners vormden ui de Boutersenise deelgemeente Kerkom een mensenketting rond de ^ 
plaats waar de Interkonimiinale Interleuven een stort wil aanleggen. Het geplande stort voor gebroken 
huisvuil zou bijna 50 hektare groot worden. De VU heeft zich van meetaf tegen de aanleg van dit stort 
verzet. Wijlen kamerlid Daan Vervaet, volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh, de gewezen 
parlementsleden Luc Vanhorenbeek en Guido Jansegers, senator Willy Knijpers, provincieraadslid 
Herman Van Autgaerden en talrijke gemeenteraadsleden hielpen mee aan de vorming van de ketting. 
Het werd een signaal waar geen Interkommunale langs kanl Op een perskonferentie eidte Agalev 
maandag het ontslag van het direktiekomitee van Interleuven. 
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MARKANT 
„Wat in deze crisis leerzaam is, 
is dat een volksnationaal project 
onmogelijk los kan gezien wor
den van maatschappelijke keu
zes én omgekeerd. Het Vlaams 
Blok koppelt zijn nationalisme 
aan etnische zuiverheid en een 
van Sikhs verlost Sint-Truiden. 
Is er plaats in Vlaanderen voor 
een progressief Vlaams-Natio
naal project? Een met de arbei
dersbeweging en progressieve 
middenklasse verbonden, 
Vlaams-nationalistische bewe
ging kan nuttig zijn in een ge
federaliseerd land. E^n ideeën-
partij zoals de Volksunie zou" 
daarin een positieve rol kunnen 
spelen." 

28 augustus. 

zeer intens betrokken kader." 

Bart Maddens. 25 augustus. 

„Weinigen van die zogenaamde 
koning-kenners, die als padde
stoelen uit de grond rezen, dre
ven het zo ver als WJly Claes 
die beweerde dat hij met de 
koning in de keuken van La
ken worstjes heeft staan bak
ken. Omdat er niemand anders 
thuis Wcis. De lezer oordele zelf 
over het waarheidsgehalte van 
deze anekdote en het soortge
lijk gewicht van degene die ze 
vertelde." 

Koen Meulenaere. 
25 augustus. 

De Standaard 
LE SOIR 
„Dertigduizend personen... en 
de Antwerpse senator Herman 
Suykerbuyck hebben dit week
end de unanimiteit doorbroken 
die ontstaan was na het konink
lijk leed en de hartstocht van 
het volk begin augustus." 

Christian Laporte, Waals 
joemalist over de 

IJzerbedevaar t . 30 augustus. 

„Een partij met tien procent 
van de kiezers en volgens de 
peilingen toch nog altijd goed 
voor zeven procent, kan niet 
van bovenaf worden gelikwi-
deerd. Dat komt de kiezer toe. 
Daarom stond ik ook zo hui
verachtig tegen de VLD-ope-
ratie met de VU. Dat is niet 
wat de VU-kiezer heeft gewild 
en het verbciast mij dat uitgere
kend de grootste voorstanders 
van de vrije markt en de tegen
standers van de kartelvorming 
dit doen op de elektorale markt. 
Dat is unfair ten opzichte van 
de kiezer en van het emotioneel 

„Wie, nu een (onvolkomen) 
vorm van federalisme tot stand 
is gekomen, beweert dat de taak 
(van de Volksunie, red.) werd 
volbracht, verliest uit het oog 
^velke de ware motieven w^aren 
die de flaminganten na de oor
log hebben gedreven. Boven
dien ging het federaliserings
proces niet zonder kleerscheu
ren. Die scheuren moeten nog 
hersteld worden : Brussel, Ko
men, Exlingen, enzovoort. Over 
de schandalige geldtransfers 
naar Wallonië zwijgen we dan 
nog. Neen: het werk is niet af. 

Wie meent dat het nationalisme 
als maatschappelijke kracht op 
een bepaald ogenblik voor eens 
en voor edtijd politiek afgehan
deld is, houdt er een onaange
past wereldbeeld op na. Men 
kan het nationalisme opvatten 
als de •wil om als gemeenschap 
in eigen naam aan het spel van 
de volkeren deel te nemen en 
onder die volkeren die eigen 
identiteit te handhaven. Deze 
drang is niet uniek voor een na-
tie. (...) 

Er is geen reden om het nati-
onahsme politiek te laten ver
kruimelen. Er is nog veel te 
doen. De koppen moeten bij el-

Het htJdekomitee dat begin 
1920 opgericht werd om Joe 
EngKsh te gedenken was nog 
geen echt IJzerbedevaartkomi-
tee, het was er wel de voorloper 
van. 

Vreemd genoeg stamde het 
handvol mensen niet helemaal 
uit de radikale frontbeweging, er 
waren „ook Vlaamsgezinden die 
het daarmee niet helemaal eens 
geweest waren of die in bezet 
gebied of in het buitenland had
den vertoefd." Zo zetelden naast 
radikalen cJs Cyriel Verschaeve 
gematigden als Marie Belp>aire 
en de Van Cauwelaerten. Het 
kan niet anders dat deze uiter
sten het regelmatig oneens wa
ren over de politieke gang van 
zaken. 

Dat daar ooit minüruduteii en 
maxuruduten, aktlvUten en p(Udi-
vUUn uit zouden groeien mag 
niet verbazen. Toch vrist het En-
glish-komitee, en later het I J -
zerbedevaartkomitee, een moei-
Kjk m£iar noodzakeüik even
wicht te bewaren. Politieke en 
religieuze verzuchtingen dien
den meer dan eens op zij gezet 
om het doel niet uit het oog te 
verliezen. \We er nu de geschie
denis van de Vlaamse twintiger 
jaren op naleest ontmoet veel 

verdeeldheid. Terwijl de gema
tigden het „Kever iets dan niets" 
huldigden was voor de radika
len niets radikaal genoeg, tot 
een Groot-Nederland toe! 

Om u maar te zeggen dat Ons 
Heer ook in de Vlaamse bewe
ging zijn getal heeft (gehad) en 
een bonte mengeling niet van 
vandaag is. 

Als de bedevaarten zovele jaren 
na datum over grenzen van poli
tiek en religieus anders-denken 
stand hebben gehouden is dat 
o.m. te danken aan die 
ietwat vreemde maar no
bele gedachte van gods
vrede. Boven het gekra
keel van pohtiek-reli-
•gieuze verschillen to
rende eerbied voor fi
guren en idealen uit de 
Grote Oorlog. 

Dat de bedevaarten stand hou
den is aan velen te danken: fei
len en lauwen, gelovigen en vrij
zinnigen, zij oie zien ofjenhjk 
tot een partij bekennen en zij 
die poUtiek dakloos zijn. Dat is 
nu precies het mooie van Diks-
mmde. Wie aan dit evenwicht 
raakt, verminkt E)iksmuide. 't Is 

f oed hier even de bedevciart van 
935 in herinnering te brengen. 

In dat jaar werden zowel de ra-

kaar gestoken, de doelstellingen 
en de grondslagen geherformu
leerd worden." 

J a a k Peeters. 
26 augustus. 

^ | T BEUMC VAH LIHBUK^ 

„Voorzitter Lionel Vanden-
berghe heeft gelijk gekregen. 
De betoging voor nationale een
heid in april in Brussel en de 
vele uitingen van royalistische 
en nationale gevoelens bij het 
onverwachte overhjden van ko
ning Boudewijn, hebben niet 
geraakt aan de dynamiek van 
de IJzerbedevaart. lïen bede
vaart die met het motto 'Nooit 
meer oorlog' een vredesmani-
festatie is en die een hart onder 
de riem voor Vlaams zelfbe-
viTistzijn wdl zijn. De nadruk die 
Lionel Vandenberghe legde op 
de ondeelbaarheid van de drie 
thema's van 'de boodschap van 
Diksmuide' -vrijheid, verdraag
zaamheid en vrede- liegt er niet 
om. 

(...) Het gebruik dat extremis
ten -ook uit het buitenland- van 
het pacifistische gebeuren ma
ken om hun denkbeelden te ver
spreiden, doet vermoeden dat 
de duidelijke en moedige oproep 
van Vandenberghe tot verzoe
ning en verdraagzaamheid het 
bruine gebral niet kan overstij
gen. Zo -wordt ook de manifeste 
stellingname tegen alle vormen 
van geweld gedeeltehjk onder
gesneeuwd en het beoogde wer
vende karakter van een IJzer
bedevaart gefnuikt." 

Patrick Martens. 30 augustus. 

,,De beperkte autonomie die Is
raël nu wil toestaan, is voor 
de Palestijnen alleen maar éian-
vaardbaar als daar een bindend 
tijdschema voor zelfstandigheid 
van de rest van het bezette 
gebied (Oost-Jeruzalem en de 
Westelijke Jordaanoever) te
genover staat. /,..) 

Het heet dat PLO-leider Yas

ser Arafat, die er de voorbije 
dagen als een diplomatiek genie 
in geslaagd is voor enige tijd 
de plooien glad te strijken, nog 
voor zijn dood het genoegen wil 
smaken om president van ten
minste een stukje bevrijd Pale
stina te zijn. 

Er schuilt wellicht meer w^aar-
heid in de geruchten dat Ame
rika, tenslotte toch de peetva
der van de Midden-Oosten on
derhandelingen. Arafat en de 
zijnen onder druk zou gezet 
hebben om deze toegeving te 
doen, waarna de Arabische Icin-
den weer de geldkraan voor 
de P L O zouden opendraaien. 
Sedert de 'dodelijke' omhelzing 
door Yasser Arafat van de 
Iraakse leider Saddam Hoes
sein hadden de conservatieve 
Arabische landen deze kraan 
resoluut dichtgedraaid en is de 
PLO steeds meer in geldnood 
gekomen. Buitenlandse verte
genwoordigingen werden afge
slankt of gingen dicht en zelfs 
de Bir Zeit-universiteit, is met 
sluiting bedreigd. Dit financiële 
probleem was trouwens een van 
de oorzaken voor de vertrou
wenscrisis binen de wankele co
alitie die P L O heet." 

Roger Huisman. 
31 augustus. 

„De wereldpolitiek treedt in een 
nieuwe fase, waarin de funda
mentele bron van konflikten 
niet langer ideologisch of eko-
nomisch zal zijn. De grote ver
deeldheid en dus ook de hoofd
bron VcUi konflikten in de we
reldpolitiek zullen zich voor
doen tussen naties en groepen 
uit verschUlende beschavingen. 
De botsing van beschavingen 
zal de internationale politiek do
mineren. (...) 

De beschavingsidentiteit zal 
steeds meer op de voorgrond 
komen, terwijl de wereld de in
vloed ondergaat van de interak-

DE GROTE ZUIVERAARS 

ties tussen zeven of acht grote 
beschavingen : de westerse, de 
confuciaanse, de Japanse, de 
islamitische, de hindoeïstische, 
de Slavisch-ortodoxe, de La
tijns-Amerikaanse en misschien 
de Afrikaanse. De belangrijk
ste en bloedigste konflikten zul
len optreden aan de grenzen 
die deze kuituren scheiden. De 
breuklijnen tussen de bescha
vingen zullen de frontlijnen van 
de toekomst zijn. (...) In de rele
vante toekomst zal er geen uni
versele beschaving bestaan, wel 
een wereld met verschillende 
beschavingen, die elk voor zich 
zullen moeten leren samenleven 
met de andere." 

Samuel P. Huntington, 
professoi-

bestuurs-wetenschappen te 
Harvard . 30 augustus. 

HETVOLK 
Voelt u zich niet een beetje 
schuldig aan de enorme pro
blemen waarmee de Volksunie 
nu kampt? 

Gabriels: "Nee. Ik heb tijdig 
de discussie op gang gebracht. 
Voor de gesprekken met an
dere pohtieke formaties had ik 
de goedkeuring zowel van het 
dagelijks bestuur als van het 
partijbestuur en principieel ook 
van de partijraad. De terugkeer 
naar de retro-romantiek naar 
aanleiding van de voorzitters
verkiezingen heeft de partij uit
eindelijk heel veel schade be
rokkend." 

Zal J a a k Gabriels het vol
gende w^eekend deelnemen aan 
de IJzerbedevaar t ? 

Gabriels: "Ik kan jammer ge
noeg niet aanvirezig zijn. Met 
de principes ben ik het zeker 
eens. Maar de Vlaamse Bewe
ging moet zich eens bezinnen 
over een meer moderne en ef
ficiënte aanpak. Het heeft geen 
zin zich in te graven in de loop
graven van Diksmuide." 

J a a k Gabriels, 27 augustus 

cÜkale Verscluieve als de staats-
katoUek Van de Perre als de 
vrijzinnige Oscar De Gruyter 
gehuldigd. Hetzelfde geldt de 

f ebroeaers Brulez. Drie knappe 
oppen, vrijzinnig maar flamm-

gant; de schrijver Raymond was 
tot aan zijn dood ud van het 
IJzerbedevaartkomitee. 

Dit dchone verbond heeft veel stor
men overleefd maar wordt 
steeds door nieuwe aanvallen 
bedreigd. Flaminganten schei
den graag de goeden van de 
slechten, er is m de Vlaamse 

beweging wel altijd iets om kop>-
pen te snellen en als trofeeën op 
pieken te steken. 

Vandaag vinden sommigen het 
St-Alichielsakkoord toen maar 
niks, wat hun goed recht is maar 
uit hun gelijk menen zij het recht 
te puren om de bokken van de 
schapen te scheiden, de zuive
ren van de onzuiveren. Inkwisi-
teur van dienst is dit keer Ge-
rolf ArmemcUis. Niet gehinderd 
door enige schroom deelt het 

heerschap goede en slechte pun
ten uit aan het IJzerbedevaart
komitee. Geniet u even mee: 
„Bij een aantal mensen geven 
we onder alle voorbehoud een 
aanduiding over hun vermoede-
Ujke achtergrond, hoewel zulks 
niet altijd duidelijk is. We doen 
dat door de vermelding „ra
dikaal" (R), „zeker niet radi-
kaal"(NR) en „onbeslist of on
bekend" wat hun inzichten in de 
toekomst van de Vlaamse bewe-

rg betreft (O)". En dan volgen 
namen mét kwotering. De 

beoordeling van Anne-
mans is nogal doorzich
tig „Radikaal is in min of 
meer duidelijke zin die
gene die de St.-Michiels-
akkoorden geen goede 
zaak vond en van me
ning is dat Vlaams-nati

onalisten enkel nog kunnen op
komen voor Vlaanderen als soe
vereine (Ud)staat van de EG." 

Dus met andere woorden wie er 
een andere mening op nahoudt 
dan deze van het Vl.Blok staat 
aan de verkeerde kant, dient 
te worden uitgezuiverd. Daar
toe wordt het fax-nvunmer van 
het Bedevaartsekretariaat mee
gedeeld met de oproep: „Schrijf 
ze". Schrijf ze weg? Schrijf ze 
(mond-)dc)od? 

De aktie van Annemans is geen 
alleenstaand feit, reeds maan
den ageert 'tPaUieterke tegen ko-
mitee-voorzitter en -leden. Dat 
aldus het klimaat rond Diks
muide helemaal vergiftigd wordt 
is daarbij geen punt, zelfs de 
affiche voor de bedevaart '93 
deugt niet. Als dat lOOx her
haald wordt krijg je lezersbrie-
ven zoals deze in Gazet van Ant
werpen waarin een brave huisva
der meedeelt dat hij dit jaar niet 
naar Diksmuide gaat vfaxA „die 
affiche deugt niet...". 

En wat te denken van volgend 
dreigement: „Omdat wij rede
lijk zijn, geven wij de Bedevaart
leiding tot volgend jaar de tijd. 
Mocht zii dan onze rechtmatige 
en demokratische eis niet inge-
vriUigd hebben, dan zullen wij 
onze verantwoordehjkheid op
nemen en tot aktie oproepen." 
(citaat uit DiebtLmd-Europa). 

Klap op de vuurpijl is de hetze 
tegen de nieuwe sekretaris van 
het Bedevaartkomitee, nog voor 
de man aan de slag kon en niet 
eens bewezen heelt hoe onge
schikt hij voor die taak wel is 
werd hij reeds afgeschoten. Is 
Bosnië dan toch dichtbij? 

R^Asmus 
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EEN ANTWOORD AAN JEF MATON 
Op 18 augudtiu) j.L bracht 
De Standaard een Inter
view met prof. Jef Maton 
waarin deze .fuggereerde om 
de opheffing van de VoLkd-
unie beöpreekbaar te ma
ken. Ere-éenator Fraru 
Baert stuurde de krant reedé 
'd anderendaags • een ant
woord. Omdat wij onze Le-
zeré de repliek van Baert 
niet willen onthouden pu
bliceert oné weekblad zijn 
brief. 

Vooraf: ik waardeer Je f Maton 
zeer als hoogleraar Ontwikke
lingssamenwerking, zijn ideeën 
en uitspraken in dat verband 
sluiten trouwens nauw aan bij 
wat de VXJ op dat terrein steeds 
heeft voorgehouden. Ook dat is 
één van de aspekten van het 
maatschappelijk programma 
van de VU waardoor zij zich 
van in den beginne van de ande
ren onderscheidde. Ik betwijfel 
of die visie intussen écht is door
gedrongen in het Belgische of 
zelfs maar het Vlaamse politieke 
bestel. Daar is dus alleszins nog 
een taak. 

Maar daar gaat het niet in de 
eerste plaats om. Wat prof. Ma
ton stelt is dat de VU hciar doel 
bereikt heeft wat de federalise
ring betreft en dat haar gedach-
tengoed op algemeen-maat
schappelijk vlak voldoende 
door andere partijen is overge
nomen, zodat het voortbestaan 
van de partij (wellicht) zinloos 
is gevs^orden, en haar opheffing 

tenminste „bespreekbaar" moet 
zijn, en ,,de partijleiding" de mi
litanten moet laten kiezen om 
ofwel naar een andere partij 
over te gaan, ofwel de politiek 
te verlaten. Omdat hij het fun
damenteel stelt (hoewel hij dat 
m.i. beter binnen de partij zelf 
had gedaan) is zijn vraag (zoals 
een goede wetenschapper past 
blijft hij toch voorzichtig) een 
antwoord waard. 

Afgezien van de vraag of ,,de 
partijleiding" haar militanten 
kan beletten wat ook te kiezen 
(zij kon zelfs een oud-voorzit-
ter en een oud-fraktievoorzit-
ter niet beletten naar een an
dere partij over te gaan), en nog 
meer afgezien van de vraag of 
enige partijleiding zou kunnen 
bevoegd zijn haar partij op te 
heffen, — is mijn antwoord neen. 
Om diverse redenen, -waarvan 
ik er een paar wil vermelden: 

1. De vraag zou zelfs maar zin 
kunnen hebben indien inder
daad de kommunautaire doel
stelling van de VU, nl. de ver
vanging van de Belgische een
heidsstaat door een federale 
staat met zeer ruime autonomie 
voor Vlaanderen, volledig zou 
zijn gerealiseerd, én gekonsoli-
deerd. 

Welnu, dat is nog niét zo: hoe 
veel er ook bereikt is (en dat 
is enorm, en het is het werk 
van de VU en niemand anders), 
de federalisering is niét af: nog 
bevoegdheden moeten worden 
overgedragen, het sociale-ze-
kerheidsdossier is niet opgelost 
(welke van de andere Vlaamse 
partijen zal dit ooit ten gronde 
durven aan te pakken?), een 

kiesarrondissement moet nog 
worden gesplitst enz. 

Doch vooral: wat bereikt is, is 
nog niet gekonsolideerd, zeker 
niet aan Vlaamse kant. Men 
vergete niet dat zeer vooraan
staanden in de traditionele par
tijen bijzonder lauwe federa
listen zijn, die slechts noodge
dwongen met de federalisering 
hebben ingestemd; dat voor 
géén van die partijen de federa
lisering een prioriteit was; dat 
die partijen weer met hun res-
pektieve Franstahge alter ego 
aan het praten zijn; dat nog 
een virulent belgicisme aanwe
zig is; en dat de koördinering 
van de Grondwetsartikelen een 
gelegenheid kan bieden om de 
•klok althans voor een deel te
rug te draaien. En wij moeten 
bovendien nog altijd bewijzen 
dat wij beter doen wat wij zelf 
doen. 

Die konsolidering is voor de 
prille Vlaamse autonomie van 
levensbelang. Zij is slechts mo
gelijk door een sterke motive
ring binnen de volksvertegen
woordiging. M.a.w. de federali-
zering kan alleen door de aan
wezigheid van een in de eerste 
plaats federalistische partij be
vestigd worden en inhoud krij
gen. Dat is alsnog alleen de VU. 

2. Overal waar een volk zijn 
autonomie of onafhankelijkheid 
veroverde bleven de (volks-) na
tionale partijen nog lange tijd 
een belangrijke (en noodzake
lijke) faktor in het politieke le
ven van hun land. Ik denk aan 
Ierland, aan Zuid-Afrika (niet 
dat van de apartheid, doch het 
land dat zich vrijmaakte van de 

Engelse overheersing), aan In
dia en andere. 

Het is overigens zeer goed 
denkbaar dat ook de VU, in
dien zij én hciar verdiensten in 
de door haar voor Vlaanderen 
veroverde autonomie verstan
dig -weet te vermunten én de 
noodzaak van de federalistische 
aanwezigheid in het Vlaamse 
en het Belgische parlement vol
doende kan aantonen, inder
daad opnieuw kiezers gciat aan
trekken. 

3. Er zal fataal steeds een seg
ment van de Vlaamse gemeen
schap, en onder meer een be
langrijk aantal VU-kiezers, wei
geren voor een traditionele par
tij te kiezen. In de eerste plaats 
om volksnationalistische motie
ven, al was het maar omdat 
zij onder meer de hierboven 
aangestipte nog ,,ontbrekende" 
punten \villen gerealiseerd zien, 
maar ook om andere redenen. 
Dat geldt in het bijzonder voor 
de militanten waarover Jef Ma
ton het heeft. Het zijn diegenen 
die beseffen dat de VU altijd 
gelijk heeft gehad, en er nog al
tijd nodig is, en die bereid zijn 
daarvoor verder te ijveren en te 
offeren? 

Zal men dat wellicht interes
santste deel van het bewuste 
en aktieve Vlaanderen politiek 
dakloos en düs ook politiek on
vruchtbaar laten? Of zal men 
die dan overlaten aan partijen 
als het Vlaams Blok? 

4. Ik heb uiteraard nogal wat be
denkingen bij het door de voor
zitter voorgestelde maatschap
pelijk programma. Daar zal al

licht heel wat worden aan ge
schaafd, dat is nu eenmaal de in
terne partijdemokratie. En mis
schien zal méér teruggegrepen 
worden naar reeds oude maar 
nog altijd frisse ideeën uit kon-
gresbesluiten van vroeger. 
Doch de menselijke en sociale 
gedrevenheid, de volstrekte on
gebondenheid tegenover 
machtsgroepen en tegenover de 
macht zelf (welke partij kan dat 
zeggen?), de wil tot verdraag
zaamheid en de vredeswil, kun
nen nérgens zo goed tot hun 
recht komen als in de VU. Zulke 
partij blijft ook om dié reden 
nog nodig in het Vlaamse poli
tieke landschap, zelfs indien zij 
tijdelijk zeer klein zou zijn. 

Ik moge nog een slotopmerking 
maken: indien men van oor
deel is dat inderdaad de ,,natio
nalistische" doelstelling van de 
VU is gerealiseerd, wat dan met 
de niet-partijpolitieke (doch wél 
politieke) Vlaamse Beweging? 
Moet die dan nog politieke 
streefdoelen vooropstellen? Zo 
ja, \velke partij zal de nodige 
motivering bezitten om daar 
werk van te maken? 

Of moet die Vlaamse Bewe
ging als dusdanig dan ook zich
zelf opheffen, — of zich nog en
kel met kultuurbevordering en 
-opvoeding gaan bezig houden? 
Misschien is het wel z«, mis
schien ook niet. Maar moeten 
wij in elk geval, in het kader 
van de suggesties van prof. Ma
ton die vraag niet even dringend 
stellen? Dan pas krijgen wij in
derdaad een echt fundamentele 
diskussie. 

Frans Baert 

OVER EEN EIGEN VLAAMSE MUNT 

In het Fitzwilliam-museum te 
Cambridge (Engeland) gaat op 
dit ogenblik een merkwaardige 
tentoonstelling door, gewijd 
aan de „Pracht van Vlaande
ren" in de Boergondische peri
ode, dus tussen 1450 en 1560. 

Onze laat-middeleeuwse- en 
renaissance-kultuur wordt ten-

• toongesteld onder de vorm van 
schilderijen, getijdenboeken, 
manuskripten, eerste drukwer
ken, munten, brandglasramen 
en beelden, allemaal voorwer
pen van Vlaamse oorsprong die 
op dit ogenblik in Engels bezit 
zijn. Van enkele stukken werd 
de Vlaamse oorsprong slechts 
zeer recentelijk vastgesteld. 

De bedoehng is te laten zien 
dat de maatschappij die door 
de Vlaamssprekende hertogen 
van Boergondië in nauwelijks 
enkele generaties is tot stand 
gebracht, alleen met de aller-
fijnste kulturele verwezenlij
kingen van die tijd in pracht 
en praal kan wedijveren zoals 
bvb. met de Italiaanse renais
sance. 

• Ik heb mij bij de lezing van 
de interessante kataloog echter 
niet van de indruk kunnen ont
doen dat deze Vlaamse ,,splen
dour" in die tijd niet kon ge

realiseerd worden zonder een 
sterke ekonomische basis, zon
der een materiële welstand. 
Deze Vlaamse maatschappij 
veronderstelde een noodzake
lijke materiële macht en ik weet 
niet hoe het komt maar vaak 
zien wij ons verleden alleen in 
termen van kulturele grootheid 
en vergeten wij dat Vlaanderen 
ooit een „grootmacht" is ge
weest, nauwelijks 500 jaar ge
leden, in ekonomische en zelfs 
in monetaire zin. 

In de periode waarover deze 
tentoonstelling gaat was 
Vlaanderen het dichtstbe
volkte gebied van gans Eu
ropa. Fuips de Goede was een 
van de rijkste heersers van het 
kontinent, alleen te vergelijken 
met de koningen van Frank
rijk, Napels en Castilië. Toen 
Maria van Boergondië ging 
trouwen met haar jonge, ele
gante uitverkoren zoon van de 
Oostenrijkse keizer, moest zij 
in haar geldbeugel schieten om 
de reis van haar gemaal in 
spe te betalen. De familie van 
Maximiliaan in Wenen was zo 
blut dat die uitgave er niet 
meer afkon. Voor de hertogen 
was er niet het minste kas-pro-
bleem... 

Vlaanderen was toen ook het 

meest geïndustrialiseerde deel 
van Europa. Wij moeten ons 
die industrialisatie als volgt 
voorstellen. Vooreerst was er 
de industrie van het zware 
luxe-weefsel van wol, later ook 
de Hchtere produkten. Dan: de 
industrie van het brons, met 
de „Dinanderie" in Wallonië 
en het gieten van kanonnen in 
Mechelen! Vervolgens: de in
dustrie van de wandtapijten, 
eerst in Arras en Doornik, la
ter ook te Brussel en elders. 
Nergens was de werkgelegen
heid hoger dan bij ons. 

In die tijd werd het vervaar
digen van schilderijen en van 
handschriften eveneens als een 
industriële aktiviteit aange
zien, samen met het drukken 
(met de hand) van 'de eerste 
boeken. Het is voor ons een 
beetje vreemd de gebroeders 
Van Eyck, Hiëronymus Bosch 
of Rogier Van der Weyden 
als ,,nijveraars" te bestempe
len. Misschien gaat het al be
ter met de vei-vaardiging van 
handschriften die werkelijk op 
industriële basis gebeurde, met 
aanbestedingen, jouit-i'enturej 
en verdelingsprocedures. De 
biblioteek van de hertogen van 
Boergondië bevatte 900 volu
mes: alleen de paus had er nog 

meer. Van weinige handschrif
ten kennen wij de auteur. Het 
merendeel is van Brugge af
komstig, -waar deze ,,industrie 
dus haar centrum had. En te 
bedenken dat ieder verlucht 
handschrift in die tijd even veel 
waarde had als een (stenen!) 
huis! (Zie mijn Horizon over 
Lodewijk van Gruuthuse, 25 
febr. j.1.) 
Naast de industriële troeven 
had Vlaanderen ook zijn in
drukwekkende buitenlandse 
handel. Naast de in Vlaande
ren zelf geproduceerde goe
deren werden vanuit Brugge 
ook andere waren verhandeld: 
grondstofen, tin, zout, wijn, ij
zer, citrusvruchten. De Itaha-
nen brachten zijde, satijn, pa
rels en juwelen. Uit de 
Hanze-steden kwamen haring, 
amber en pelsen. 

Vlaanderen -was bovendien 
ook een internationaal knoop
punt van wegen en de handels
beurzen van Brugge en Ant
werpen waren 's werelds be-
langrijste businesscentra. Ant
werpen nam op de duur 
Brugge's rol over omdat het 
minder behoudsgezind was, 
meer gericht op vernieuwing 
en vrijhandel dan Brugge. Het
zelfde gebeurde tussen Genua 

en Venetië w^aiarmee Antwer
pen, vanaf de XVIe eeuw, via 
Europa's belangrijkste land-
route, verbonden was. 

Maar die ekspositie toont ten
slotte ook een laatste, merk
waardig element van Vlaan-
derens macht. In 1433 werd 
de munt van het graafschap 
Vlaanderen uitgebreid tot de 
munt van het ganse Boergon
dische Rijk. De Vlaamse dtuwer 
werd de vLcrlander en voor ver
schillende tientallen jaren was 
hi) de stabiele voorloper van 
de Europese munteenheid van 
de XXe eeuw. Zo speelde deze 
Vlaamse patard toen de rol van 
de D M uit onze dagen. 

Het is goed dat deze tentoon
stelling over Vlaanwe pracht ons 
dus ook een deel van Vlaan-
derens macht in herinnering 
roept. Hugo Schiltz heeft in
derdaad gelijk: wij zijn te veel 
een volk zonder wil, en zelfs 
zonder geheugen... ' tWierdge-
zeid dat Vlaanderen groot 
was? 

Hajas D e Belder 

N B • De ,,Ambassadeurs-sekreta-
ris" in de Hhnznn (29 juli ) 1) is 
een. uitvinding van de zet-duivel. De 
juiste Quatre Bras-ütulatuur is: Ain-
ha,'ja3e-.<ekretaru< 
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DE VLAAMSE STAND DER DINGEN 

De iTedejgedachte étond op de IJzerbedevaart centraler dan ooit. Zelfbestuur, nooit meer oorlog en godsvrede: het Ijzertestament u ondeelkiar. 

De toespraak van de voorzitter van het IJzerbedevaart-
komltee vormt traditioneel een Vlaanue Stand der 
Dingen, geïnterpreteerd volgens het te,)tament van de 
Frontsoldaten. Zelfbestuur, Godsvrede en Nooit meer 
oorlog, het vormden ook dit jaar de kernbegrippen waar
rond Lionel Vandenberghe zijn redevoering opbouwde. 

I ormaal wordt er over ko
ninklijke zaken op de I J 
zerbedevaart maar zelden 
gesproken. Maar deze 

keer kon de voorzitter van het 
IJzerbedevciartkomitee er toch 
niet aan weerstaan om in zijn 
inleiding alle moeite die het es-

31 MILJOEN 
VOOR 
TOREN 
VU-minister Johan Sauwetu 
kende vlak voor de IJzer
bedevaart een premie toe 
van 31 miljoen frank voor 
de restauratie van de I J -
zertoren. De totale kost
prijs van de herstellings
werken wordt op 62 mil
joen frank geraamd. Het 
Vlaams gewest komt voor 
de helft tussen omdat de 
toren eigendom is van een 
vzw en toegankelijk is voor 
het publiek. 
De voorzitter van het I J -
zerbedevaartkomitee Lio
nel Vandenberghe be
dankte tijdens zijn rede
voering de VU-minister 
voor de toekenning van de 
restauratiesteun. 

tablishment zich gegeven heeft 
om de dood van een koning om 
te toveren tot een massaspekta
kel te hekelen: Wij komen hier elk 
jaar opnieuw bijeen, nu al voor de 
66,)te keer. Spontaan, zonder bar-
num-reklame, zonder dteun van de 
politiek, zonder de zegen van de Bel-
guiche dtaat,)kerk, zonder goedkoop 
vervoer, zonder een dag betaald ver
lof, zonder mediageweld. 

SINT-MICHIEL 
Iedereen herinnert zich nog de 
straffe taal waarmee Vanden
berghe verleden jaar de Waalse 
vrienden opriep om te scheiden. 
Het vormde het hoogtepunt van 
het "kommunautaire" deel uit 
de toespraak van de voorzitter. 
Dit jaar kon Vandenberghe nog 
moeilijk straffer spreken. Hij 
hield het dus bij een gemeen
plaats: Over één zaak' zijn we het 
allemaal eend: het Sint-MichieLak-
koord u dlecht<i een tuddenjtap op 
de weg naar een volledig doeveretne 
Vlaamse dtaat 

Vandenberghe ontkende niet 
dat Sint-Michiel positieve ele
menten bevat. Hij noemde bvb. 
het Vlaams parlement bij naam, 
dat slechts één prioriteit heeft 
en dat is Vlaanderen. Met Belgu 
heeft het geen uUdtaanj meer. Voor 
onj u) Brusöel de meerwaarde, nut 
België. 

De voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee stelde de 
Vlaamse politici voor de vol
gende onderhandelingsronde 
met de Franstaligen volgend ei
senpakket voor: de volledige 
splitsing van het kiesarrondisse

ment Brussel-Halle-Vilvoorde; 
de herleiding van Brussel tot 
de proporties van een stads
gewest; een gewaarborgde ver
tegenwoordiging van de Brus
selse Vlamingen op alle be
stuursniveaus, ook het gemeen
telijke; de splitsing van de so
ciale zekerheid; het stopzetten 
van alle onrechtvaardige trans
ferten; de overheveling van ont

wikkelingssamenwerking, justi
tie, en het gezag over politie, de 
gemeente- en provinciewet naar 
de deelstaten; een rechtstreekse 
vertegenwoordiging van Vlaan
deren op Europees niveau; vol
ledige financiële en fiskale au
tonomie voor de deelstaten. Op 
het einde van z'n redevoering 
voegde Vandenberghe daar nog 
iets aan toe: de potsierlijke ge-

Bedevaartkomitee-voorzLtter Vandenberghe: "Over één zaak zijn we 
het allemaal eeno: het Sint-MichieUakkoord b olechto een tusoen-
dtap." 
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schiedenis me t de D o d e n g a n g 
bewijst da t het nat ionale pa t r i 
m o n i u m gespli tst moe t w o r d e n 
in een Vlaams en een Waa l s pa
t r imon ium. 

O o k de verankering d o o k als 
nieu-w t ema o n d e r he t hoofd
s tuk Zel fbes tuur op . Nu weten we 
dat Frankrijk de mattrej^e ui van 
Wallonië. Er id huwelijkifbedrog in 
het dpeL De mattre^de gaat lopen 
met onze centen. (...) Er ut maar 
één afdoend middel tegen buiten
landse en vooral Franje overheersirtg 
en dat ui aan de Vlaamse gemeen
schap inëér bevoegdheden toekennen 
op fiskaal en sociaal gebied. (.T.) 
Vlamingen zijn klanten, Vlamingen 
zijn spaarders, Vlamingen zijn kie
zers. Wie Vlaanderen niet respek-
teert, daar kopen we niet bij, daar 
sparen we niet bij, daar stemmen we 
niet voor 

GEMEENSCHAPSDIENST 

D e afschaffing van legerdienst 
v o r m d e een geschikte aanlei
d ing om de nooi t -meer-oor-
log-gedachte a a n te snijden. We 
steunen het idee van een gemeen
schapsdienst voor iedereen, a ldus 
V a n d e n b e r g h e , waarbij jongeren 
ertoe gebracht worden verantwoor
delijkheid op te nemen in sektoren 
waarvoor onvoldoende geld ter be
schikking i). Deze gemeenschaps-
dieruit is geen zaak voor de Belgi
sche defensieminister, maar voor de 
Vlaamse gemeenschap. 

D e voorz i t t e r van het Bede-
vaa r tkomi tee g ing v e r d e r met 
de nooit mee r oor log-gedachte 
door de w a p e n h a n d e l en -p ro -
dukt ie aan te snijden. Hij r iep op 
om de w a p e n p r o d u k t i e te ver 
minde ren en de vi^apenfabrieken 
te sluiten. Wie van de pacifisten, 
wie van de roemruchte volkse ver
dedigers van het gebroken geweer 
neemt een parlementair initiatief 

Lionel Vandenberghe en Seppe Coene stappen samen ruuut een bloemtnkrané voor André Demedts. 
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EEN BOODSCHAP 
OVER VREDE 
E^n speciale v r edesbood
schap -werd dit j aa r g e b r a c h t 
d o o r d e 24-jarige on tw ikke 
l ingshelper Sven Huyssen. D e 
hoop die n a de fluwelen revo
lutie, het s lopen van de Ber-
lijnse m u u r en d e val van 
de d ik t a tu ren in het Oos t 
b lok overcJ t e r were ld op
laaide, w e r d in Afr ika volgens 
H u y s s e n al g a u w een illu
sie. O p di t ogenbl ik heers t er 
bu rge roo r log m Soedan , Li
beria, Somalië en Angola . In 
Afrika zijn miljoenen mensen 
op de v lucht . Z e s taan bloot 
aan epidemies , lijden honger, 
zijn dak loos . En het Noorden 
gaat hier zeker niet vrijuit, a ldus 
H u y s s e n . 

D e jongs te decenn ia leverden 
de s u p e r m a c h t e n en h u n va
zallen voor mil jarden militair 
mater iaal a a n Afr ikaanse sta
ten. D e z e geb ru ik t en die w a 
pens om h u n regime in s t and 
te houden , de t egens t ande r s 
te bes t r i jden. Sven H u y s s e n 
w a s s che rp in zijn ve roo rde 
l ing van deze wes te r se poli
t iek: Is hel dat wal men ontwik-

' keling noemt? Waarom moet Bel
gië militaire technuiche assistentie 
verlenen aan Afrikaanse diktatu
ren terwijl er flagrante schendin
gen van de mensenrechten worden 

vastgesteld? Militaire hulp moet 
vervangen worden door konstruk-
tieve en vreedzame samenwerking. 
Vandaag worden vele slachtoffers 

gemaakt door wapens die bij ons 
geproduceerd worden. 

H u y s s e n b r a c h t Wim Van 
Boxelaar in her inner ing , de 
Vlaamse on twikke l ingshe lper 
die he t slachtoffer w e r d bij 
een b ru ta le aanva l van Soma
lische kr i jgsheren o p b u r g e r s . 
H u y s s e n ve rwee t de politici 
da t de h3^okr i s ie een hoog
t e p u n t be re ik t heeft d o o r he t 
u i tzenden v a n hu lporgan iza -
ties om het puin te ruimen dat u 
onrechtstreeks hebt aangebracht. 
Hij r iep alle be le idsverant 
woorde l i jken o p geeti w a p e n -
licenties meer toe te k e n n e n 
a a n bedr i jven die leveren aan 
l anden in oorlog, noch aan re
gimes, noch aan opposan ten 
of rebel len. 

D e Vlaamse ontwikke l ings
he lper besloot zijn o p r o e p met 
vo lgende w o o r d e n : Samen met 
de honderdduizenden Rwandese 
vluchtelingen die in mijn regio 
hun toevlucht hebben genomen, 
roep ik, net aL de Frontsoldaten 
in 1918, Intambara irarangiye 
burundu, Nooit meer oorlog. 

om, de wapenproduktie te verbieden? 
Want er is een ijzeren wet: wie mag 
produceren, moet ook kunnen verko
pen. 

V a n d e n b e r g h e legde de b a n d 
tussen v rede en on twikke l ings
samenwerk ing . E n hij smeet een 
bloempje n a a r de a a n h a n g e r s 
van het Vlaams Blok: Ontwik
kelingssamenwerking moet zo geor-
ganizeerd worden dat we geen dui
zenden bijkomende vluchtelingen of 
azielzoekers moeten opvangen. 
M e e n t de voorz i t t e r van het U -
ze rbedevaa r tkomi tee werkel i jk 
da t on twikke l ingssamenwer 
k ing eigenlijk he t eigen volk eerst 
ten "goede" moet k o m e n ? Wel 
licht niet . M a a r zijn u i t sp raak 
h a d wel w a t g e n u a n c e e r d e r ge

k lonken indien hij gezegd h a d 
da t on twikke l ingssamenwer 
k ing ook dit neveneffekt mag op 
leveren. Hij h a d ee rde r in zijn 
r ede de bal wel r aak geslagen: 
Volkeren hebben recht op een ei

gen identiteit, eigen taal en kult uur. 
Maar dit recht kan met worden ver
worven met middelen die indruisen 
tegen de rechten van de mens. 

G e w o o n t e g e t r o u w w e r d e n ook 
enkele woordjes gewijd aan he t 
repressiedossier . Waarop wacht 
de Belgische minister van Justitie 
om Irma Laplasse eindelijk een eer
lijk proces te gunnen?, v roeg Van
d e n b e r g h e zich af. Volgend jaar 
zal het feest van de haat, de repres
sie en de epuratie en de weigering 
van de machthebbers om amnestie 

toe te kennen, zijn 50ste verjaardag 
beleven. De Belgische staat krijgt nu 
een laatste kans om amnestie af te 
kondigen. Volgens een indiskre t ie 
van Manu Ruys in D e S t a n d a a r d 
(27/8) zou Boudewi jn z innens 
gevi^eest zijn deze ge legenheid 
a^n te gri jpen om de "verzoe
n ing tussen de b u r g e r s " te be
werks te l l igen: De maanden voor 
zijn dood dacht Boudewijn eraan bij 
de 50ste verjaardag van de bevrij
ding, in septmeber 1994, op te roe
pen tot nationale verzoening inzake 
de gedragingen tijdens de bezetting. 
(...) Dat het hem ernst was met zijn 
voornemen, lijdt geen twijfel W e 
h o p e n me t V a n d e n b e r g h e da t 
de v r a a g van R u y s Zal Albert 
II ook deze gedachtengang trouw 
blijven? vo lgend jaar positief be 
a n t w o o r d zal w o r d e n . 

ECHTE SOLIDARITEIT 

D e spli ts ing van de sociale ze
ke rhe id is voor V a n d e n b e r g h e , 
zoals voor de Volksunie , geen 
ord ina i re centenk'west ie . We wil
len een eigen gezinsbeleid en een aan
gepast pensioenstelsel uitbouwen, al
d u s de Bedevaar t -voorz i t te r . We 
willen eigen tewerkstellingspro
gramma 's opzetten en vooral werken 
aan de dringende plaag van de jon-
gerenwerkloosheid. We willen eigen 
klemtonen leggen in de gezondheids
zorg. We willen zelf uitmaken hoe 
we gehandikapten door het leven wil
len begeleiden, hoe we de zwakkeren 
'in onze gemeenschap willen steunen. 
Hier bewijzen we onze échte solida
riteit. 

Lionel V a n d e n b e r g h e ve rwees 
_ v e r d e r rfllar V laams -Braban t . 
i Een financiële zuivering gebeurt 
£ daar door het Europese en internati-
* onaU kapitaal dat huizen en gron

den opkoopt en waardoor de aucht-
ochtone bevolking uitgedreven wordt. 
Het voorstel Suykerbuyk-Van Vae-
renbergh over het woonrecht is geen 
etnische zuivering, maar een soci
ale maatregel die goedgekeurd moet 
worden door de Vlaamse Raad. O f 
he t zover zal komen , val t even
wel te betwijfelen. H e t dekree t -
voors te l zal, in een ongewijzigde 
v o r m weliswaar , moeilijk aan 
een mee rde rhe id g e r a k e n in de 
Vlaamse Raad . 

Tenslot te b e d a n k t e Vanden 
b e r g h e Koen Baert, die t ien jaar 
lang de trou-we a lgemeen se-
k re ta r i s w a s van he t I J z e r b e -
devaa r tkomi t ee . W e sluiten ons 
g r a a g bij he t dank U v a n Lio
nel cian. Bae r t w o r d t opgevolgd 
d o o r gewezen Dosfe l -medewer 
ke r Dirk Demeurie. 

(Pdj ) 

130 entoesiaste fietsers namen deel aan de Vredesfietsellng naar D'iksmiiide: gegroeid uit een VUJO-ini-

tiatief kent de manifestatie opnieuw een stijgend sukses. 
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GRONDWET MOET OMGEGOOID WORDEN 
Advokate Patricia Ceydeiu her
schrijft de grondwet. De Belgi-
Mhe Grondwet die 163 jaar oud 
is, moet na de goedkeuring van 
het Sint-Michielsakkoord gron
dig aangepast worden. Maar het 
vrijheidscharter van de Belgen 
bevat naast de lange opsom
mingen van onze ingewikkelde 
instellingen ook vrijheden. Dat 
luikje werd evenwel nooit aan 
onze nieuwe maatschappij aan
gepast. 

Neem bijvoorbeeld de bescher
ming van het milieu of de invoe
ring van databanken, het recht 
op arbeid, op een deftig loon. 

ACHTERHAALDE 
VRIJHEDEN 
Daarover vind je niets in de 
Grondwet, Patricia Ceysens 
(27) studeerde Rechten cian de 
KU Leuven, is advokate bij een 
groot kantoor en boog zich over 
onze Grondwet. Haar uitgangs
punt: „Gooi die Grondwet he
lemaal om. In plaats van vrij
heden zou de Grondwet beter 

beperkingen opsommen. Al wat 
niet bereikt is, mag dus", zo stelt 
zij. 

P. Ceysens: „AL je onze Grond
wet Uedt, vind je daar onmiddellijk 
tien vrijheden in die vandaag heel 
gewoon zijn voor de menden. Wie 
twijfelt er nu aan de vrijheid van 
de drukpers, van vereniging of ver
gadering? Maar de Grondwet ging 
er wel van uit dat er naadt die 
opgesomde vrijheden, nietd andere 
be,)tond." 

Ceysens vindt dat uitgangspunt 
achterhaald en zij draait alles op 
zijn kop. Wat zou dit nu in de 
praktijk betekenen? Neem bij
voorbeeld de tcialvrijheid. Het 
gebruik van de talen in België 
is vrij. 

Voor Ceysens zou men beter 
een beperking van de taalvrij-
heid voor de overheid inschrij
ven, in die zin dat de staat in 
haar verhouding met de burgers 
er aan gehouden is de taal van 
het grondgebied te eerbiedigen. 
Toen in 1830 in de Grondwet 
de vrijheid van taal werd inge-
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Schuld en boete 
Viert de misdaad hoogtij m België "̂  Knack brengt 32 bladzijden over het fenomeen 

van schuld en boete in ons land Gebundeld in een apart cahier 
Knack, met frissere nieuwsrubrieken en regebnatig met een cahier waann één 

onderwerp wordt uitgespit, vanaf deze week 

Op de pechstrook 
VTB-VAB veAoopt haar 56 njscholen en werkt voor de reizen samen met andere 
ondememmgen Wat is de toekomst van de grootste vereniging van de Vlaamse 

beweging en van het bednjf'' Deze week in Knack 

Tina l\irner verfilmd 
"Als je sterft, vermoofd ik je", schreewde Dce Tumer na de zelfmoordpoging van 

echtgenote Tina Het leven van de rock-koningin werd verfilmd 
Een gesprek met de makers van de film, deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• Zijn onze para's koude doders'' • Pro en contra • de koppeling van de frank aan 

de mark • Nieuwe eindtermen op school • Arbeidsongevallen de gevaarlijke weg 
naar het werk • De Gentse Opera gaat weer open een bewogen geschiedems • 

Organizator Wilfiied Meert over de Memonal Van Damme • Bosnië is al verdeeld 
• Opel tegen Volkswagen oorlog m de autowereld • 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

In het parlement moet een konéen^iu gevonden worden om de 
grondwet opnieuw in te vulUn. 

schreven, overheerste het Frans 
het hele openbaar leven. „Ma
gistraten misbruikten die taai-
vrijheid om zelfs in Vlaanderen 
het Frans te gebruiken. De teial-
vrijheid werd bijgevolg de oor
zaak van diskriminatie van de 

Vlamingen", aldus Ceysens. 

VRIJHEID VAN 
ONDERWIJS? 
Een ander voorbeeld slaat op 
het onderwijs. De Grondw^et 
waarborgt de vrijheid van on

derwijs maar in de praktijk 
w^ordt die vrijheid beknot door 
de wetgeving intake subsidië
ring van scholen en erkenning 
van diploma's. 

De advokate is van mening dat 
in het parlement een konsensus 
moet gevonden \vorden om de 
Grondwet opnieuw in te vullen. 
Dan zal de burger ook bereid 
zijn om zich eian de beperkingen 
te houden en opnieuw respekt 
krijgen voor de overheid. 

„Waarom bestaat er nu fiskale 
fraude? Omdat de belastings
druk te hoog is en de mensen 
het niet eens zijn met de fiskale 
regels", zo weet de advokate. 

WELKE WIJZIGINGEN? 

Het parlement is alleszins van 
plan om in de Grondwet de eko-
nomische en sociale rechten van 
de burger in te schrijven. 

Elke inwoner van Belgische na
tionaliteit heeft politieke en bur
gerlijke rechten die ook door in
ternationale verdragen zijn ge-
wciarborgd. Sociale en ekono-
mische rechten daarentegen zijn 
ook in andere landen zelden 
in de Grondwet opgenomen en 
zijn dus minder afdwingbaar. 

J Dciarom stelt het parlement 
D voor om in de Grondwet een 
£ artikel in te schrijven dat voor 

iedereen het recht garandeert 
op arbeid, op bühjke arbeids
voorwaarden en een billijk loon, 
het recht op informatie, overleg 
en kollektief onderhandelen, op 
sociale zekerheid, een passende 
woning, bescherming van het 
ge;^ond leefmilieu, kulturele en 
maatschappelijke ontplooiing 
en zo meer. 

Hilda Uytterhoeven 

EEN VLAAMSE DOORN 
IN HET OOG VAN GRENZECHO 
Weinig lektuur is zo verrassend 
als vakantielektuur. In de va
kantie komen immers boeken en 
bladen aan de beurt die tijdens 
het drukke arbeidsjaar tussen 
de mazen vallen. 

Zo k\vam ons een artikel on
der de ogen dat Heinz Warny, 
hoofdredakteur van de Bel
gisch-Duitse (en beigicistische) 
krant Grenzecho voor zijn blad 
van 18 februari 1992 geschre
ven heeft. 

In februari 1992 was J .L. De-
haene nog volop bezig met het 
samenstellen van een regering. 
Het gesprek tussen de Gemeen
schappen lag nog in een ver 
verschiet. 

Heinz Warny had het over de 
vertegenw^oordiging van de zo
genaamde duitstaligen in een 
nieuwe senjiat en vooral over 
die in het Europese parlement. 
Hij deelde zijn lezers mee dat 
de Vlamingen meer zetels wil
len dan de 13 die zij nu bezetten 
omdat zij de zetelverdeling „on
billijk" vinden. De aanhalings
tekens zijn van hem. Hij maakte 
ook gewag van een desbetref
fend (w^ets)voorstel van de 
Volksunie. De sneer die hij 
daarbij meende te moeten toe
dienen geven wij hierbij ver

taald I erkort ' 

„De partij denkt ook aan de duitd-
taligen. Haar gedachten over hen 
haalt zij nochtans van de rommel-
zoBer. Zij heeft het opnieuw over 
bet vrijgekomen mandaat van de 
Groenlanderd, die de EG de rug toe
gekeerd hebben. Bit mandaat zou 
aL vijf-en-twintigdte aan België en 
vandaar aan de duitstaligen toe
gekend worden. De Volksunie zou 
toch moeten weten dat niemand aan 
deze schertdopL>dding nog enig geloof 
hecht." 

Het moet voor Heinz Warny 
bitter zijn, vast te stellen dat 
de hele ,,schertsoplossing" in 
het Sint-Alichielsakkoord opge
nomen is. Grenzecho, zeg maar 
CSP, zeg maar liever de PSC 
(Pari Social-Chretien), heeft se
dert zijn oprichting de bedoe
ling, van de in 1919 aangehechte 
Duitsers Belgen (liefst Waalse) 
te maken. Daarbij heeft het zo 
veel mogelijk elke vorm van 
Duits bewxistzijn bestreden. In 
samenhang hiermee heeft het 
voortdurend elk bondgenoot
schap tussen Vlamingen en 
Duitsers gedwarsboomd. Zelfs 
de kulturele en later de rui
mere autonomie schreef het op 
rekening van de Waalse ruim
denkendheid. Terwijl het zon

neklaar is dat het hele Belgische 
federalizeringsproces nooit op 
gang ware gekomen zonder de 
VU; die trouwens vaak genoeg 
tegen de bierkaai heeft moeten 
vechten om de Belgische Duit
sers enig recht te laten weder
varen. 

lïen Europese zetel heeft de VU 
voor hen vanaf de tweede Eu
ropese verkiezing geëist. De an
dere Vlaamse partijen hebben 
met deze eis ingestemd, de ene 
al wat meer schoorvoetend dan 
de andere. 

Zoveel is zeker: zonder de VU, 
zonder de Vlamingen, hadden 
ze hem niet. Van een beigicis
tische hersenspoeler ais Heinz 
Warny kunnen wij niet ver
wachten dat hij zijn vergissing 
toegeeft en de Vlamingen in het 
algemeen of de VU in het bie-
zonder bedankt. Nochtans geldt 
het hier een onbsiatzuchtig, 
principieel-federalistisch ge
baar. De politieke verhoudin
gen in België's Duitse taalge
bied maken het immers vrijw^el 
zeker dat die éne Europese ze
tel aan een jJlesbehalve vlaams-
vriendelijk kandidaat zal toeval
len; Wciarschijnlijk aan een van 
de PSC. 

Karel Jansegers 
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UIT DE REGIO 
30 JAAR VOEREN - VLAANDEREN LIMBURG 

Het is reeds 30 jaar geleden 
dat de Vlaamse gemeente Voe
ren overgeheveld werd van de 
provincie Luik naar de provin
cie waar ze thuishoort, nl. Lim
burg. 

Enerzijds een feit om met feest
vreugde te herdenken maar an
derzijds een ogenblik waarbij 
we moeten terugblikken op 30 
jaar verbeten strijd voor behoud 
van eigen taal, kuituur en ge
aardheid. 

De 6 gemeenten van de latere 
fusiegemeente Voeren zijn vol
gens de eerste talentellingen al
tijd Nederlandstalige gemeen
ten geweest. De overheveling 
kon men toen eigenlijk beschou
wen als een bevestiging van 
dit Vlaams karakter, bovendien 
werd deze gesteund door de 
provincie Luik in het kader van 
een dure ruil voor Vlaanderen. 

Zo werd de taalgrens en het sta
tuut voor Voeren definitief vast
gelegd. Paradoksaal betekende 
dit niet dat er een taalvrede tot 
stand kwam. 

Vanaf 1963 begonnen diezelfde 
Luikenaars onmiddellijk met 
een Waalse strijd in Voeren door 
een verfransingspolitiek op 
punt te stellen, waarbij vooral 
het tot dan toe Nederlandstalig 
onderwijs geviseerd werd. On-
•wettigheden waren vanaf dat 
ogenblik schering en inslag. Het 
dichtdraaien van de officiële 
subsidiëringskraan had geen in
vloed omdat „Grand Liège' ' 
steeds voor de nodige kredieten 
zorgde en zo het hele gemeente
lijk onderwijs sistematisch kon 
verfransen. 

Gelukkig kwam in 1961 op initi
atief van vooraanstaande en be
kommerde Voerenaars een da
gelijkse rechtstreekse busver
binding tot stand tussen de 
Voerstreek en Tongeren. Dit 
bracht een plotselinge kente
ring teweeg in de aloude ge
woonte van de meeste Voeren
aars om hun kinderen het voort
gezet sekundair onderwijs te la
ten volgen in Wallonië. Deze 
plotse koerswijziging is nu voor 
Vlaams Voeren van zeer groot 
belang geweest. Tal van 
oud-studenten uit die jaren 60 
zijn aktief in het Voerense so-
cio-kulturele en politieke leven 
van vandaag. 

Naast de verfransing van het 
onderwijs werd 30 jaar lang 
door de Waalsgezinde bestuurs-
meerderheid een initimidatiepo-
litiek gevoerd, eerst door fi-
siek geweld op straat en later 
door een voorkeursbehandeling 
te geven aan Waalsgezinden in
zake bouwdossiers, domicilie
ring, aanleg riolering, enz., tot 
hulpaanvragen aan het O C W M 
toe. Hierbij moesten Vlamin
gen voortdurend hun elemen
taire rechten verdedigen door 
klacht neer te leggen bij de 
daarvoor voorziene instanties. 

Het duurde wel enige tijd voor
aleer de Limburgse en nationale 
overheid de ernst van de ver-
fransingsdruk inzagen en werk 
begonnen te maken van een in
tegratiepolitiek, zoals de inplan
ting van een kultureel centrum, 
de uitbouw van een Vlaams on-
derwijsnet en een muziekaka-
demie, oprichting van een V W , 
een vrije biblioteek en een 
jeugdherberg. 

Anderzijds hebben Waalse po
litici 30 jaar lang niets onverlet 
gelaten om de door hen in le

ven gehouden taalstrijd in Voe
ren aan te grijpen om hun eisen 
op nationaal niveau kracht bij 
te zetten. Dit zelfs tot vandsicig 
toe, met het aankaarten van een 
zoveelste statuutwijziging, na
melijk een bi-regionaal. 

30 jaar lang werd vanuit een 
Vlaamshatende bestuursmeer-
derheid in toenemende mate aan 
kultuurdiskriminatie en aan 
taalracisme gedaan in plaats van 
een degelijk gemeentebeleid uit 
te bou-wen. Hiervan is dan ook 
al 30 jaar lemg de gewone Voe
renaar het slachtoffer. Want 
voor hem w^erd en wordt ook nu 
nog steeds niets gedaan. Denk 
maar aan w^oon- en bouw^mo-
gelijkheid, werkgelegenheid in 
ambachtelijke bedrijven en in 
een verder uitgebouwde toeris

tische sektor, containerpark, 
verkeersveiligheid, een totaal ri-
oleringsnet met waterzuive
ringsstation, enz... 

Kortom, Voeren is door een po
litiek profiteursschap, gewoon 
30 jaar achterop geraakt in zijn 
ontwikkeling. 

Daarom is onze uitdrukkeUjke 
wens dat men nu, na 30 jaar, 
eindelijk eens gaat denken en 
werken aan de belangen en ele
mentaire rechten van alle belas
tingbetalers en dit in een aange
name en leefbare dorpsgemeen
schap. 

J e a n Duijssens, 
Gemeente- en 

OCMW-raadsUd 
Voeren 

PROGRAMMA 
SEPTEMBERKERMIS VOEREN 
Zaterdag 4 september 

21u.: Kermisfuif voor jong en oud met het eigen Voerens 
orkest 2 Generations. 

Zondag 5 september 

9u.30: Hoogmis, opgeluisterd door het Gemengd Zangkoor 
St.-Ursula uit Eigenbilzen. 

lOu.: Früshoppen met D J Royal. 

15u.: Muzikale optocht opgeluisterd door Kon.Héirmonie 
St.-Cecüa Eysden (Nl.) met leeuwenvlaggen. 

15u.: Kompetitiewedstrijd SK Moel ingen-W Kortessem. 

21u.: Kermisbal met The Black Five. 

Maandag 6 september 

17u.: Kruiwagenrace voor dames en heren 

19u.: Traditioneel Ganskoppen óp het Kerkplein 

21u.: Disco-avond met Disco Roxy. 

Dinsdag 7 september 

18u.: Folkloristisch Reidansen opgeluisterd door Harmonie 
Berggahn uit Noorbeek (Nl.) 

21u.: Groot Sluitingsbal met orkest Universal. 

Iedereen van harte welkom. 

PATSY S0RENSEN KOMT 
NAAR OOSTENDE 
Vrijdagavond 17 september om 
2 Ou. heeft in restaurant Lod An-
gelM, Zeedijk 147 te Maria-
kerke-Oostende een heel uit
zonderlijke voordracht plaats. 
Patsy s0rensenkomt er op uit
nodiging van F W en V O V O 
spreken over een heet hangij
zer: Het dchandaaL van de vrouwen-
handel in Vlaanderen. 

Patsy s0rensen,de grote beziel-
ster van vzw Payoke in Antwer
pen strijdt als een leeuwin om 
de vrouwenhandel ongedaan te 
maken in ons land. 

ZE ZIJN ZO LIEF, MENEER! 

, ,Ongedaan?" Makkelijker ge
zegd dan gedaan natuurlijk 
want zowat alle politieke, ad
ministratieve en andere officiële 
instanties hebben besmeurde 
handen. Zelfs politie en rijks
wacht gaan niet echt vrijuit..! 

Een Parlementaire Onder-
zoekskommissie werd opgericht 
om het onderzoek in een meer 
serene sfeer te laten verlopen. 
Er kwam druk van overal... 
want ook hoogwaardigheidsbe
kleders durfden al eens een 

scheve schaats rijden in kabar-
ets. 

Het begon cJlemaal in de nazo-
mer van '92. Toen publiceerde 
Knack-joernaWst Chrü De Stoop 
zijn boek „Ze zijn zo lief, me
neer!" waarin de bezigheden en 
de korrupte konnekties van de 
Bende van de Miljardair wer
den blootgelegd, een vrouwen-
verwerkingsbedrijf dat voorna
melijk aktief is in kabarets op 
de as Gent-Antwerpen-Rotter-
dam, en dat vanuit Rotterdam 
wordt geleid door de Vlaamse 
pooiers Robert Van Engeland, 
Mare „Dikke Mike" Verbesselt 
en Ferry Van Acker. Iedereen 
was geschokt. Tot zelfs koning 
Boudewijn Patsy s0rensen bij 
zich riep om meer te vernemen 
over haar rechtvaardige maar 
moeilijke strijd. 

ZOEKERTJE 
- TE KOOP - Appartement 
in privé-park in 1020 Brussel. 
Omgeving Atomium. Hall, wc, 
living, volledig ingerichte keu
ken, slaapkamer, badkamer, ter
ras van 9,5m, kelder. Inlichtin
gen: 02/478.13.45, na ISu. 

SEPTEMBER 

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

Za. 11 BERINGEN: Kantonaal 
Herfstbal in het Gemeenschapshuis 
van Kwaadmechelen, om 20u. Org.: 

Kantonale VU-Werkgroep Berin
gen. 

Zo. 19 HELCHTEREN: 2de Ter 
Dolen gezinsfietstocht. Vertrek van 
7 tot 15u. in zaal Muvels (parochie
zaal-Helchteren). Parkoers: 30, 60 
of 100 km fietsen. Deelname: 80 fir. 
(1 gratis drank, appel, petje, yog
hurt en verzekering). Info: Peter 
Timmermans (011/62.13.87). De 
opbrengst gaat naar Kosovo. Org.: 
VU-Houthalen-Helchteren. 

OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
Zo. 5 WELLE: Het bestuur en 
mandatarissen van VU-Dender
leeuw-Welle nodigen alle leden en 
simpatisanten uit op haar Panne-
koeken-slag, in Zcial Boltjeshof, 
Langestraat, vanaf 14u. 

Zo. 5 GENT: JaarUjks Leden- en 
Vnendenfeest, met prijsuitreiking 
v.d. wandelzoektocht. In Parochie
huis St.Coleta, Ottergemse steen
weg 243 te Gent. Aanvang: 12u. 
Noors VisbufFet aan 400 fir.p.p. Kin
derschotel 200 fr. Inschrijven voor 
31/8 op rek. 068-2077640-24 van 
VU-Gent Centrum-Zuid. Info: R. 
Roels (09/222.72.37). Org.: 
VU-Gent Centrum-Zuid. 

Zo. 12 IMPE: Jaarlijkse herden
kingsmis voor overleden Z.B.ka-
meraden en famihes. Om Hu. mis 
in de parochiekerk te Impe. Nadien 
fijn eetmaal in zaal Edelweis, Steen
straat 12 te Lede (600 fr.p.p., re
gelen ter plaatse). Org.: Vrienden
kring Snel-Pede. 

Vr. 24 DEENZE: 11 e familiefeest in 
de Volkskring. Org.: VU-Deinze. 

Za. 25 ERPE-MERE: Eetfestijn in 
St.Janshof, Keerstraat 218 te Ot-
tergem. Van llu.30 tot 21u. Keuze 
uit verschillende menu's. Org.: 
VU-Erpe-Mere. 

WAALS WEEKEINDE 
TE BUGGENHOUT 
Wallonië is het jaartema van 
de Vlaamse Kring Buggenhout. 
Tijdens de septemberkermis 
worden inderdaad te Buggen
hout-Centrum onze zuiderbu
ren in de kijker geplaatst (4 en 
5 september). Plaats van het ge
beuren: vernieuwde zaal van 't 
Gulden Vat in de Kerkstraat. 
Toegang vrij. Er zal een uitge
breide infostand aan-wezig zijn 
met gratis dokumentatie. Door
lopend kan je er Waalse spijs en 
drank nuttigen (o.m. de Waalse 
Trappistenbieren). 

Elke bezoeker zal — zolang de 
voorraad strekt — gratis pro
motiemateriaal van het Waals 
Gewest ontvangen: balpennen, 
pin's, stickers, brochures; een 
informatiebundel over Wallonië 
(geschiedenis, ekonomie, folk
lore, het Waals als zelfstandige 
Romaanse taal); een pakket toe
ristische informatie. 

Op zaterdag 4 september orga
niseren wij er bovendien: 

16u.: Diavoordracht „Wallonië, 
niet langer een ekonomische 
woestijn" door Freddie Boey-
kens; 

17u.: Voordracht „Het Waals, 
een eigen Romaanse taal" door 
Roger Viroux, Waal en ex-bur
gemeester van Fosses-la-Ville; 

I8u.: Voordracht „De Militaire 
Marsen in de regio Tus-
sen-Samber-en-Macis" door R. 
Viroux, kenner bij uitstek van 
deze marsen. 

Na elke voordracht (alle in het 
Nederlands) is er ruim gelegen
heid tot vraagstelling (en een 
Waals etentje of drankje). 

Om 19u. is er een optreden van 
Véronique Henrard, Waalse 
zangeres. Elk Waals hedje 
wordt ingeleid en verklaard 
door R. Viroux. 

Nadien gezeUig samenzijn. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

O p zondag 26 september a.s. 
heeft van 11 tot 12 uur een be-
zinningsstonde plaats aan het 
graf van Herman met een bloe
menhulde, een In Memoriam 
en een toespraak door Herman 
Sommen, voorzitter van het ko-
mitee. Dit is reeds de 34ste jaar
lijkse herdenking. 

Samenkomst aan de wachthal 
van de begraafplaats (bij de 
ingang van het Schoonselhof) 
vanaf lOu.40. Stipt om 11 uur: 
optocht naar het graf, de bloem
stukken worden gedragen door 
leden van de jeugdgroepen. 

Bij ongunstig weder gaat de 

bezinningsstonde door in de 
wachthal rond een foto van 
Herman Van den Reeck. 

Men kan persoonlijk of namens 
een orgjinisatie deelnemen aan 
de bloemenhidde door storting 
van 200 fr. op bankrekening nr. 
407-3051171-25 ten name van 
Komitee Herman Van den Reeck te 
Borgerhout. 

Voor meer inlichtingen: 
03/4M9.51.94, Herman Som
men te Exlegem (voorzitter) of 
03/236.62.26, Ludo Vande-
voorde te Borgerhout (onder
voorzitter). 
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M DE REGIO 

FIETSEN OM 25 JAAR VU-STENE TE VIEREN 
W a r e n de weersvoorspe l l ingen 
ons niet guns t ig gezind, d a n w a 
ren de w e e r g o d e n da t wel , toen 
o p die 17de juli.. . 

O n d e r een s t ra lende zon begon
nen een der t igta l dee lnemers va
n o p he t Ouds t r i jde r sp le in (dat 
s t r aks ook b e s c h e r m d \vord t ) de 
toch t d o o r de S c h o r r e naa r de 
Keignaer t , een kor te r u s t p a u z e 
w a s voorz ien te Z a n d v o o r d e . 
Pas too r R y c k e b u s c h h a d lont 
ge roken en w a c h t t e de minis
t e r en zijn mede-f ie tsers op . D e 
k e r k van Z a n d v o o r d e w o r d t im
mers aan een g rond ige o p k n a p 
b e u r t o n d e r w o r p e n , m a a r dit is 
niet zo eenvoud ig voor een k e r k 
die een b e s c h e r m d en een niet 
b e s c h e r m d deel bezi t . 

W a a r de ganse ke rk een op
k n a p b e u r t bes t k a n ve rd ragen , 
w e r d de a a n b e s t e d i n g voor he t 
n i e t -besche rmd deel goedge
keu rd , he t bes tek voor het be 
sche rmd gedeel te moe t de lange 
adminis t ra t ieve l i jdensweg 
door lopen voora leer aan aanbe 
s teden k a n w o r d e n gedach t . 

N u h a d de pas toor g r aag de 
w e r k e n in één t rek wil len zien 
d o o r g a a n en w a c h t t e hij de mi
nis ter om op hem te v ragen he t 
dossier me t spoed te willen af
hande len . 

Min i s t e r S a u w e n s a n t w o o r d d e 
h e m op de hoog te te zijn van dit 
dossier d o o r een brief van p ro 
vincieraads l id en fraktieleider 
Kris L a m b e r t . Hij beloofde de 
pas too r dit dossier zo v lug mo
gelijk goed te k e u r e n . Pas toor 
R y c k e b u s c h nod igde de minis
ter uit om de ke rk te bezoeken 
en he t Liber MemorlalL) te onder 
t ekenen , w a t d a n ook g e b e u r d e . 

D e fietstocht g ing t e rug naa r 
S tene (met een s te rke tegen
wind , m a a r da t zijn V U - e r s ge
w o o n ) . In de Vlas schaa rd w e r 
d e n twee s t ich tende leden, J e f 
Tommelein , o u d O C M W - r a a d s -
lid en Kris Lamber t , fraktie
leider in de gemeen te raad , in 
de b loemen gezet v o o r h u n ja
ren lange inzet. Min i s te r Sau-
vi^ens sp rak lovende w o o r d e n 
over de w e r k i n g van de afdeling 
Stene , b e n a d r u k t e de be teken is 
van he t V U - k o n g r e s in sep
t e m b e r en riep n u reeds alle 
hens aan dek voor de verk ie
zingen van vo lgend jaar (Eu
ropese , Gemeen te r aad , Prov in
c ie raad en misschien Pa r l emen t 
en Vlaamse Rciad). D e beide 
gehu ld igden d a n k t e n voor de 
b loemen en ve rzeke rden de mi
nis ter en de aanwez igen van 
h u n ve rde re inzet. 

(I.vd.b.) 

WEST-VLAANDÉRËN 
SEPTEMBER 

Di. 7 lEPER: Start nieuwe reeks 
turnlessen in de turnzaal van het 
Instituut Immaculata, Rijke Kla-
renstraat leper. Aanvang: 20u.45. 
Leden: 500 fr., met-leden 600 fr. 
Jongeren en studenten aan halve 
prijs. Org.: V.V.I. 

Wo. 8 B R U G G E : Wijziging 
VU-arr. Kongresbesprekfding, 
i.p.v. 9/9 Om 20u.30 in 't Lei
tje, 't Leitje 35 te Assebroek. 
050/35.17.56. 

Wo. 8 R O E S E L A R E : V-Club voor 
kinderen. Tekenwedstrijd. Aan
vang om 13u.30. Inkom 50 fr. Mee
brengen: teken- en kleur- of schU-
dergerief. Org.: Vlanajo 
West-Flandria. 

Do . 9 B R U G G E : Jaak Vandemeu-
lebroucke over de Hormonenmafia. 

Om 20u. in De Gulden Spoor, 't 
Zand 22. Org.: VU-arr Brugge. 

Wo. 15 O O S T D U I N K E R K E : 
Zaal Witte Burg om 14u.30: Rik 
Sohier over „Van Blauwers en Co-
miezen". Org.: V W G . 

Vr. 16 MARIAKERKE: Patsy So-
rensen over: Het schandaal van 
de vrouwenhandel in Vlaanderen. 
Om 20u. in restaurant Los Ange
les, Zeedijk 147, Mariakerke-Oos-
tende. Inkom 100 fr Org.: F W en 
VOVO. 

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

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
IncluslefprIJs voor 

BANKETTEN 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 

7il|)i.i.il-.rii Iresl 

MJfiÊL \ ("" bussen op af-
jffSt, 1 spraak tegen spe 
'iSlÈ^ M Ci.ilc pri)/en top 

•»( \V^i i l l f f nstcnmcnii ?95 fr 

^̂ ^̂ H 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

N.a.v. 25 jaar Volhunie-Stene (Oostende) werd, in aanwezigheid 
van minister Johan Sauwenj, Jaak Vandemeulebroucke, Jan Loonej 
en VU-fraktieleider Groot Oodtende Krii Lambert, dward door het 
bedcherm.de Stene met zijn mooie Schorren en de Keignazrt naar 
Zandvoorde gefietdt (foto WIJ). 

IN MEMORIAM 
GILBERT BLONTROCK 

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
Zo. 5 M E R K S E M : FW-Merksem 
doet mee aan Kunst-, Ambachiten-
en Rommelmarkt in de Laagland
laan en Akkerbouwstraat, van 11 
tot 18u. 

Do. 16 B E R C H E M : Frans-Jos 
Verdoodt spreekt over ,,De zaak 
Daens". Om 20u. in Alpheusdal, 
F. Williotstraat 22. Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

Za. 18 ZANDVLIET: Barbecue 
vanaf 18u. in „De Leeuw van 
Vlaanderen", Antwerpsebaan 413. 
Inschrijven tot 15/9 bij P. Vande-
vyver (664.79.64), L. Matthysen 
(664.75.72) of B. Dierckx 
(568.83.01). Org.: VU-Stabroek en 
Berendrecht- Zandvliet. 

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

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

O p 1 a u g u s t u s j . I . over leed Gil
be r t Blont rock . G e b o r e n op 9 
ok tobe r 1936 te Slijpe was Gil
be r t mee r dan 25 jaar be s tuu r s 
lid en 12 jaar voorz i t te r van 
VU-Gis te l . A a n het graf sp rak 
de huidige voorz i t te r Wil ly Van 
Q u a t h e m de afscheidsrede uit. 
D a a r u i t ci teren wij vo lgende 
passages : 

„Van huize uit had je het 
Vlaanu-nationaal gedachtengoed 
Uren kennen. Je hebt het tot jouw 
levensdoel gemaakt. Tot op je laatóte 
dag bleef je trouw aan wat jouw zo 
dierbaar wad: O n s Vlaande ren -
land. 

Je wad nut diegene die in de dchijn-
werperd wou dtaan, maar je zorgde 
ervoor altijd paraat te zijn. Je kon 
genieten van de mooie momenten die 
iedere afdeling meemaakt en waarin 
velen jouw vrienden waren. Maar 
iedere afdeling kent ook moeilijke 
ogenblikken. Je liep niet weg daar
van, integendeel het wad dteedd een 

dtimuland om verder te werken, nog 
meer van jezelf te geven. 
Ikzelf heb je pad de laatdte jaren 
perdoonlijk gekend. Wat mij dteedd 
zal bijblijven waren je fonkelende 
ogen wanneer we het damen over de 
„grote en kleine politiek" hadden. , 
Het wad een deel van je leefwereld. 
Maar je vergaloppeerde je daar niet 
in. Daarnaadt bleef je in alle een
voud, je inzetten om de leefwereld 
rondom jouw echt leefbaar te maken. 
Je bent daar wonderwel in gedlaagd, 
in jouw gezin, bij jouw vrienden en 
in het Zevekote dat je zo nauw aan 
het hart lag. Er wad geen my te, geen 
media-gebeuren of enige titel voor 
nodig om de waarde van jouw leven 
in te debatten. Dit getuigen de vele 
aanwezige vrienden." 

D e redakt ie b ied t de r o u w e n d e 
familie h a a r mede leven aan bij 
he t overli jden v a n deze over
tu igde en over tu igende V U ' e r 
die ook een t r o u w e a b o n n e e van 
ons w e e k b l a d w a s . 

LEPEL EN VORK 
Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

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

BRABANT 

SEPTEMBER 
Vr. 3 HALLE: Spaghetti-kermis in 
zaal 't Vergeet-mij-nietje, Kasteel
straat 124 (naast kerk) te Essen-
beek, vanaf 18u. Spijskaart: soep, 
scampis, spaghetti en gebak. Ook 
op 4/9 vanaf 18u. Org.: 
VU-Groot-Halle. 

Vr. 3 D I L B E E K : O p e n Ar ron -
d i s sements raad in de b e n e d e n 
zaal van he t Collegium, Brus 
selstraat , om 20u. Agenda : Kon-
gres 11 en 12/9 - be sp rek ing 
a m e n d e m e n t e n . O r g . : VU-a r r . 
Hal le-Vi lvoorde. > 

Z a . 18 L E N N I K : Benefieteet
festijn t.v.v. de hers te l l ingswer
ken aan de I J z e r t o r e n . Ui tge
bre id Kaas - & Vleesbuffet ini de 
Spor tha l te I ^ n n i k . Vanaf 17u. 
O o k op 19/9 vanaf 12u. O r g . : 
I j z e r b e d e v a a r t w e r k g r o e p Pa-
jo t ten land . 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURAMT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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TEGENGESTELDE BELANGEN 
De voetbaLkompetltie L> niet begonnen onder een gunötig 
gesternte. AL na vijf <ipeeldagen Ligt kampioen AnderLecht 
drie punten voor. Het voor^peLt niet veeL goed,). VooraL ooic 
omdat de grootste beLagerö van de uitge,)proken favoriet 
L^et aL heLentaaL of gedeeLteLijk Lieten afweten. 

Vooral Standard ontgoo
chelde tijdens de seizoen-
aanhef. Weinigen kunnen 
zich van de indruk ontdoen 

dat de trainer en de bestuurders 
niet in dezelfde richting denken. 
Dat is op zichzelf niet verwon
derlijk omdat Arie Haan altijd 
graag in gespannen arbeidssitu
aties heeft gewerkt. Momenteel 
is manager Henrotay zijn steen 
des aanstoots en dat zal vermoe
delijk nog wel even zo blijven. 

ALLES MOGELIJK 
Ook Club Brugge geraakte 
maar moeilijk uit de startblok
ken. Gelijk spelen tegen Beve-
ren, Oostende en Ekeren wa
ren niet van aard om het zelf-
vertrou^ven te stalen. Vandaar 
dat de Westvlamingen bibbe
rend en bevend aan de wedstrijd 
op Sporting Charleroi begon
nen. Indien het was misgelopen, 
en dat had echt gekund, zou 
men van een katastrofaal sei-
zoenbegin hebben moeten spre
ken. 

Eigenlijk was Anderlecht de 
enige topploeg die de verwach
tingen inloste. Kan ook moeilijk 
anders, horen we de lezer den
ken. De spelerskern is mateloos 
rijk en daar doen de scheids
rechters in moeilijke momenten 
nog een schepje bovenop. De 
eerste bedenking is waar, de 
tweede is niet bewezen. 

Het probleem van Anderlecht is 
dat het tegengestelde belangen 
moet verdedigen. De klub ^vil 
njiar de Europese top proberen 
doorstoten en dat kan niemand 
haar kwalijk nemen. Integen
deel zelfs, het is een sportieve 
plicht. Daartoe moest een brede 
en kwalitatief sterke kern wor
den gevormd. Wat met ruime 
financiële middelen werd ge
realiseerd. Gevolg is dat An
derlecht het binnenlandse ge
beuren (voorlopig?) overheerst. 
Dciarin kan vermoedelijk alleen 
maar verandering komen wan
neer de moeilijke opdrachten 
zich opstapelen en de mentale 
vermoeidheid onvermijdelijk in
treedt of ^vanneer de spelers
kern in onderlinge verdeeldheid 
ten onder gaat. Voor dit laatste 
bestaat vooral gevaar wanneer 
de uitslagen een tijd lang tegen
vallen. De ontevredenen ope
nen dan gewoonlijk hun mond. 

Daarop moeten de verzamelde 
konkurrenten spekuleren, daar
in moeten zij hun motivatie vin
den om aan te klampen en mo
gelijk toe te slaan -wanneer de 
kansen zich voordoen. In voet
bal wint de sterkste niet altijd. 
Dat is geweten en maakt mee 
de aantrekkelijkheid uit van het 
populairste balspel. Het is bij
gevolg veel te vroeg om nu al 
definitieve konklusies te trek
ken. De strijd moet eigenlijk 
nog beginnen en de beslissende 
klappen worden doorgaans in 
februari en maart uitgedeeld. 
Tot dan blijft alles mogelijk. 

VERRASSENDE 
NIEUWKOMERS 
Ook onderin de rangschikking 
mogen nog geen konklusies ge
trokken worden. Al staat het al 
wel vast dat Racing Genk een 
moeilijk seizoen tegemoet gaat 
en vermoedelijk tot in de lente 

tegen de degradatie zal moe
ten vechten. Voorlopig verras
sen vooral de nieuvi'komers Se-
raing envOostende in positieve 
zin terwijl Lommei duidelijk wU 
klimmen op de waardeladder. 

Dat Seraing stukken zou probe
ren maken in de hoogste klasse 
stond bij voorbaat vast. De 
ploeg van Georges Heylens 
wordt gesteund door een niet 
onbemiddelde voorzitter en bo
vendien beschikt de derde klub 
uit Luik over een legertje veel
belovende jongeren. De manier 
waarop Seraing het ongenaak
bare Anderlecht het vuur aan de 
schenen legde sprak tot de ver
beelding. Seraing eindigt min
stens in de middenmoot. Zoveel 
staat nu al vast. 

Wat Oostende betreft blijft men 
beter voorzichtig met progno
ses. De kustploeg begon verras
send sterk. Zes op tien is on
verhoopt maar nog geen waar
borg voor een goede afloop. Het 
moeilijkste komt nog. Wanneer 
het entoesiasme afslijt en de 
dieselmotoren moeten ^vorden 
ingeschakeld. Dan blijkt door
gaans de werkelijke waarde van 
een ploeg. Het minste wat kan 
worden beweerd is dat Oos
tende de verzamelde tegenstan
ders en vermoedelijk ook zich
zelf met die sterke start heeft 
verrast en grote nieuwsgierig
heid heeft gewekt voor wat ko
men moet.^ 

Eigenlijk hebben we dit sei
zoen meer vertrouwen in Lom
mei. Die ploeg kan meer routine 
en ervaring aanwenden dan vo
rig seizoen en speelt duidelijk 

Juicisende Anderlecht^peUrd, een beeld dat al twuitig inaal te zien 

evenwichtiger en meer gedisci
plineerd. De SK van Georges 
Heyligen is zeker geen vogel 
voor de kat. 

TOPVOETBAL VOORTAAN 
OP VRIJDAG 
Alles w îjst er op dat de topmat-
chen in de vaderlandse kom
petitie voortaan op vrijdag zul
len ^vorden gespeeld. Om Canal 
PUU en Filmnet terwille te zijn en 
nog meer om de eigen klubkas-
sen te spijzen. Voor het smeer 

likt de beer de kandeleer. Het 
is nooit anders geweest en het 
is bijzonder naïef te verwachten 
of te verhopen dat de profklubs 
die oude volkswijsheid in hun 
gedragingen of prioriteiten zou
den tegenspreken. 

De betcialzenders willen met 
topvoetbal meer kijkers aan zich 
proberen binden en hebben 
daar veel geld voor over: jaar
lijks 104 miljoen frank om pre
cies te zijn en dat gedurende 
vijf voetbalseizoenen. Het is niet 

mis. In ruil mogen de betaal
zenders 26 zelf te kiezen wed
strijden op vrijdagavond recht
streeks uitzenden. 26 interes
sante matchen w^aaronder in 
principe al de heuse topont
moetingen. Wé kunnen begrij
pen dat BRTN en VTM er niet 
kunnen mee lachen. Ze beta
len zelf Uciar Belgidche normen 
een klein fortuin en worden 
nu tot tweederangs televisiesta
tions gedegradeerd. Hoe men 
het ook draait of keert of pro
beert uit te leggen. 
Voetbal IS business en daar moet 
vooral de openbare omroep re
kening beginnen mee houden. 
Alag het geld van de Belgische 
belastingbetaler — ^vant wat is 
het kijk- en luistergeld anders? 
— in almaar breder wordende 
stromen naar de kommerciële 
voetbalbedrijven blijven vloei
en? De vraag moet maar eens 
luide worden gesteld. Een kom-
mercieel denkende en hande
lende omroep als de VTM 
maakte al eerder „berekende " 
bedenkingen rond voetbalkon-
trakten. Het soccer is voor hen 
geen prioriteit. Er kan geen geld 
mee verdiend worden. Integen
deel. Misschien moeten BRTN 
en RTBF maar eens hetzelfde 
sommetje maken nu ze door 
de kommercanten uit \\ei glazen 
buut aan de Heizel als tweede 
keus worden bestempeld. Want 
hoe ongelooflijk en onredelijk 
het Michel D'Hooghe en Roger 
Vanden Stock ook in de oren 
mag klinken: de openbare om
roepen kunnen gemakkelijker 
zonder voetbal dan het voet
bal zonder de openbare omroe
pen. Zeker weten. Het zou geen 
kwaad kunnen indien de bazen 
van de Reyerslaan hun part
ners van de KBVB dat maar 
eens heel duidelijk maken. Het 
wordt tijd. 

Flandrien 

EEN REBEL ALS WERELDKAMPIOEN 
De nieuwe wereldkampioen 
wielrennen is een rebel. Dat is 
het ministe wat kan gezegd wor
den van Lance Armstrong die 
nog geen tweeëntwintig is maar 
toch al in de regenboogtrui mag 
rondrijden. De man werd ge
vormd als triatlonatleet. Hij kon 
zwemmen, lopen én, dat is nu 
wel heel duidelijk, hard en ver
beten fietsen. Wat zullen we 
nog allemaal meemaken met die 
Amerikanen die spotten met alle 
teorieën en leefregels? 

MUSEEUW 
Het wereldkampioenschap in 
Oslo mocht anders gezien wor
den. Het werd een heuse top-
koers \vaarvan de weersomstan
digheden ons aan de Ronde van 
Vlaanderen deden denken. Het 
regende van start tot aankomst 
en er stond een stevige bries. De 
duisternis viel ook vlug in. Mis
schien heeft Johan Museeuw 
daar inspiratie in gevonden. De 
Westvlaming reed anders een 
drommels sterke wedstrijd. Hij 
reageerde alert en maakte in
druk. Misschien teveel zelfs 
want zijn tegenstanders be
dankten ervoor hem naar de 
eindstreep mee te nemen. Waar
door onze landgenoot in de be
slissende fase van de koers 
moest kiezen tussen de pest en 
de cholera. Hij kon zelf pro
beren de kloof met Armstrong 
dicht te rijden maar daardoor 

> l l 

Lance Arnutrong, een verrijking voor het profpeloton. 

zou hij volkomen kansloos wor
den. Hij verkoos af te wachten 
maar niemand durfde het aan 
de ultieme inspanning te leve
ren. Het cijfenverk bood voor 
geen van de gedoodverfde favo
rieten uitkomst. Ook voor In-
durain niet. De machtige Tour
winnaar fietste eigenlijk ander
maal te bescheiden. Hij won tot 
zijn eigen verbazing de spurt 
voor de tweede plaats tegen 
Ludwig en Museeuw. Omdat 
de inspanningen voor iedereen 

zwaar hadden gew^ogen en om
dat de pure kracht uiteindelijk 
de doorslag gaf. Zou een of-
fensiever en avontuurlijker fiet
sende Indurain wereldkampi
oen hebben kunnen worden? 
We durven niet ontkennend 
antwoorden. Vandéicig blijft wel 
de vraag hoever de mogelijkhe
den van de nieuwe kampioen 
reiken? Armstrong, die wel een 
etappe won in de Tour maar 
daarna opgaf, is nog een re
latief onbekende. In Oslo de-

^ » -

monstreerde hij ev^nw^el grote 
macht en kracht. Om over zijn 
lef en mediatiek uitstralingsver
mogen nog te zwijgen. Alleen 
daardoor al verrijkt hij het pe
loton dat door teveel kleurloze 
werknemers ^vordt bevolkt. We 
zijn benieu-wd hoe de zoon van 
zijn moeder het er volgend sei
zoen afbrengt. Schrik schijnt hij 
vooralsnog niet te kennen. 

AXELM. 
Onze landgenoten haalden in 
Noorwegen een matig tot be
hoorlijk niveau. Op de piste 
werd Etienne De Wilde in zijn 
oude dagen zowaar nog wereld
kampioen/;««fe«^c^/\<. E^n belo
ning toch voor deze echte prof 
die al jarenlang winter en zomer 
het beste van zichzelf probeert 
te geven. Ook de amateurs on
derscheidden zich in gunstige 
zin. 

Ze fietsten graag en veel in de 
vuurlijn. Ze lieten zich zien en 
schuwden geen inspanningen. 
Ook Axel Merckx niet. De zoon 
van de vader die zich absoluut 
een voornaam wil verdienen. 
Dat zijn dus hoopvolle gelui
den op het moment dat cracks 
als Eric Vanderaerden door hun 
•werkgever op staande voet wor
den ontslagen omwille van een 
gebrek aan beroepsernst en dat 
zelf niet eens erg of kwalijk vin
den. Waar zijn ze mee bezig? 
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DE MYTHE VAN DE MAESTRO 

TUSSEN BEWONDERING EN ONTLUISTERING 
„Eike tijd bedenkt zijn eigen helden. De middeleeuwer<f 
waren in de ban van de ridder, de minstreel en de vrome 
martelaar, de romantici eerden de dichteró, de masöamedia 
dchiepen idolen, de dirigent ij en blijft een held, maar 
een held voor een elite", zo begint Norman Lebrecht zijn 
provocerend boek De mythe van de maetttro, dat — naar 
eigen zeggen —geen kataloguj wil zijn, geen anti-dirigen-
tenjtudie, maar een delven naar de sociale, ekonomuche, 
péychologifche en politieke drijfkrachten achter een einde
loos boeiend beroep. 

Zelden heb ik me zo geamu
seerd en geërgerd als bij het 
lezen van deze overvloe
dig met citaten en anekdo

ten overgoten beschouwingen 
over grote dirigenten. Norman 
Lebrecht, de auteur, is soci
oloog, psycholoog en musiko-
loog, schrijver van een interes
sant tijdsdokument over Mahler 
en publicist van artikelen over 
muziek in o.m. de Sunday Timed. 

MAGIERS 
Bij de lektuur moest ik telkens 
weer aan de Romeinse histori
cus Tacitus denken. Zo\vel Leb
recht als Tacitus beweren vrij 
te zijn van wrok of simpatie. 
Geen van beiden is het. Beiden 
schrijven lapidair en wit-zwart. 
Maar Lebrecht gaat een stap 
verder dan de Romein. Hij po
neert eerst een stelling en voert 
dan een overvloed aan boei
end maar Vciak irrelevant be
wijsmateriaal aan. Ik geef een 
paar voorbeelden. J e neemt een 
uitspraak van de beeldschone, 
maar wel erg eigengereide Alma 
Mahler, de vrouw van de kom-
ponist, niet als norm om een 
definitief oordeel te vellen over 
Bruno Walter. J e hebt het moei
lijk met de dominante persoon
lijkheid van von Karajan. Geen 
probleem. Er zijn getuigenissen 
genoeg om dat te bevestigen. 
Maar daarom hoefje niet voort
durend het spookbeeld Hitler 
als parallel op te roepen. J e 
weet dat je lezer geboeid zal zijn 
door ,,la petite histoire", maar 
daarom maak je niet schijnbaar 
achteleoos goedkope toespelin
gen op de geaardheid van diri
genten die niets te maken heeft 
met de muziek die ze brengen. 

Sommigen van ons lopen wel 
eens de platenhandels af op 
zoek naar de beste interpreta
tie van Mozarts Requiem. An
deren hebben in hun jeugd bij 
een nog primitief platenspelertje 
druk gestikulerend Beethovens 
zevende geleid. Velen van ons kij
ken geboeid toe hoe Abbado 
erin slaagt uit het hoofd de 
vierde van Brahms te dirige
ren. En wie de aktualiteit volgt 
weet dat onze Gerard Mortier 
in Salzburg de kooplieden uit 
de tempel jaagt en het aandurft 
een maestro als Riccardo Muti 
op de voetmat te laten wachten. 
De dirigent moet dus wel een 
•wonder wezen. Politici — zo
als de Duitse gewezen kanselier 
Helmut Schmidt en de Engelse 
ex-premier Thatcher — bewon
deren hen om hun macht. An
deren vinden mensen als Furt-
wangler en Toscanini magiërs. 
Maar er zijn ook negatieve ge
luiden. ,,Er is geen beroep 
waarin een bedrieger zich zo 
gemakkelijk een plaats kan ver
werven", schreef^ de scherpzin
nige violist Carl Flesch. 

VON KARAJAN 
Norman Lebrecht maakt met 
ons een tocht doorheen de ge

schiedenis van de dirigent. Die 
bestond aanvankelijk niet. Mo
zart leidde het orkest vanach
ter zijn klavier. ,,Alle ellende is 
begonnen met Beethoven", zegt 
de Engelse komponist Benjamin 
Britten, „zijn muziek was zo 
complex dat er een buitenstaan
der nodig ^vas voor de ordening 
waartoe hij zelf (door zijn doof
heid) niet bekwaam was". 

De eerste dirigent was een ge
boren verliezer. Hans van Bü-
low^ was een anti-held die zijn 
vrouw^ Cosima (de dochter van 
Liszt) aan Wagner verloor, die 
zich intussen inzette voor het 
werk van diezelfde Wagner, 
Smetana, Dvorak en Tsjaikow-
ski, en die als gedenkteken de 
Berliner Philharmoniker naliet. 

Dan volgt een portret van Mah
ler die als een natuurramp over 
de zelfgenoegzame opera van 
Wenen losbarstte met de kreet 
dat „elk werk opnieuw moest 
geboren worden". Hij vond de 
vurige verdedigers in de Ne
derlander Willem Mengelberg 
en de Duitse schrijver Thomas 
Mann, maar ging ten onder aan 
kleinburgerlijkheid en rancune. 

Toscanini en Furtwangler wor
den als antipoden uitgespeeld. 
Lebrecht neemt tegenover Tos
canini een ambivalente houding 
aan. Hij verguist hem om de 
kille aanpak van Mozart, zijn 
driftbuien, zijn kultus van de ei
gen persoonlijkheid en zijn au-

Diriffent: er id geen beroep waarin een bedrieger zich za gemakkelijk 
een plaaté kan verwerven. 

toritair optreden. Van het leg
gen van nuances heeft Lebrecht 
geen last. „Hij was een streng en 
onbuigzaam vader die het leven 
van verscheidene van zijn nako
melingen heeft verwoest. Zijn 
lievelingskleindochter, met •wie 
hij voor de fotografen stoeide, 
maakte een einde aan haar le
ven door een overdosis in te 
nemen", zegt de auteur op blz. 

Mozart leidde het orkest nog van achter zijn kUivLcr. Volgend 
Benjamin Britten id alle ellende begonnen met Beethoven. 

95. Anderzijds bewondert hij 
de vurige Italiaanse maestro om 
zijn onverzoenlijk verzet tegen 
het fascime en Mussolini, en 
zijn grondige aanpak van de 
ingedommelde Scala van Mi
laan. Heel wat simpatie gaat 
naar de legendarische Wilhelm 
Furtwangler die met zijn musici 
een kommunikatie bereikte die 
de symbiose benaderde, die, als 
in een gebed verzonken, diri
geerde met gesloten ogen, en 
van ^vie men zei: ,,Maar dit is 
een priester, geen dirigent". 

Herbert von Karajan krijgt een 
hoofdstuk apart. Lebrecht haalt 
de hele trukendoos boven om de 
myte die von Karajan van zich
zelf had gevormd neer te ha
len. C3misme, vooringenomen
heid en sofistiek zijn nooit ver 
weg, schakeringen wel. Karajan 
wordt een soort substituut-Füh-
rer met gemeenschappelijke 
trekjes als afstandelijkheid, as
cetische aseksualiteit, lichtge
raaktheid, gebrek aan zin voor 
humor en de drang om de we
reld te beheersen. De muziek 
die Karajan brengt heet ver
gulde imitatie, gepolijst. An
sichtkaartachtig. Lebrecht 
neemt het Karajan bijzonder 
kwalijk dat hij in de eerste plaats 
aan zijn imago dacht, aan de 
mammon, en dat hij iedere per
soonlijkheid (als bv. Sawallisch) 
uit zijn imperia Salzburg en 
Berlijn wegdrumde en alleen 
epigonen (als Levine) in zijn 
omgeving duldde. Maar Leb
recht wil te veel bewijzen en zijn 
minachtig voor Karajan slaat bij 
het lezen bijna om in simpatie. 

VLAMINGEN? 
£ In de volgende hoofdstukken 

gaat Lebrecht wat dieper in op 
het verschijnsel van de gastdiri-
gent (,,werkzaam om vier plaat
sen, met vier salarissen en ap

plaus op de halve aardbol") die 
scherp in kontrast wordt gesteld 
met figuren als Stokowski die 
zijn leven lang het PhUadelp-
hia-orkest kneedde en leidde; 
op het ontwaken uit hun win
terslaap van de Engelse orkes
ten en het sukses van de Covent 
Garden; en op het fenomeen 
Bernstein die „een liedje van de 
Beatles kwetterde om de sona
tevorm uit de doeken te doen 
en intervallen verklaarde door 
honkbalmetaforen", die zichzelf 
als een soort visionair zag en een 
reïncarnatie van Mahler, maar 
die als komponist ongoocheld 
bleef steken in Wedt Side Story. 

Veel simpatie koestert Lebrecht 
voor de non-konformisten on
der de dirigenten zoals voor 
Abbado met zijn progressieve 
ideeën (lage toegangsprijzen, 
uitvoeringen voor arbeiders en 
studenten), zijn zeldzame gave 
om met jonge mensen te kom-
municeren, en zijn streven om 
de kunstmatig fraaie klank van 
von Karajan te ontmantelen. 
Veel simpatie ook voor de twij-
felciars en de buitenbeentjes zo
als Giulini die het pijnlijk vond 
te ^vorden betaald voor het 
voorrecht muziek te mogen ma
ken, Carlos Kleiber die een rijk 

I'S repertorium opbouw^de en het 
•f achteraf besnoeide onder het 
s motto „ik wil als een plant zijn, 
-' in de tuin groeien, in de zon 

zitten, en alleen maar dirigeren 
als ik honger heb", en Klaus 
Tennstedt die zich onwaardig 
voelde en even schroomvallig 
als Furtwangler. 

Lebrechts aandacht gaat ook 
naar minderheden alls vrouwen, 
homoseksuelen en zwarten, 
mensen die buiten de myte van 
macht en viriliteit vallen. Zoals 
de idealist Dimitri Mitropoulos 
die mentaal werd gekruisigd en 
wegkwijnde ondanks zijn altru
ïsme en zijn inzet voor kompo-
nisten als Hindemith, Milhaud, 
Copland en Bloch. 

Tenslotte is er een interessante 
bijdrage over Hogwood en Gar
diner, Leonhardt en Bruggen, 
Harnoncourt en Norrington, de 
voorstanders van ,,kattedarm en 
grof riet", van het streven ook 
naar autentieke uitvoeringen 
met een kleine, dinamische be
zetting. Maar Lebrechts geheu
gen vertoont hier een blinde 
vlek. Heeft hij dan nooit van 
de inbreng van de Vlamingen in 
deze materie gehoord? Ik denk 
aan Sigiswald Kuijken, PhUippe 
Herreweghe en Jos Van Im-
merseel. En er zijn er meer. 

,,Waar zijn de grote dirigen
ten gebleven?", luidt Lebrechts 
slotvraag. Karajan en Bernstein 
zijn dood, Solti nadert het einde 
van de ^veg, Abbado, Levine en 
Haitink zijn niet jong meer. Al
leen de Fin Esa-Pekka Salonen 
en de vrolijke ragebol Simon 
Rattle staan aan de poort. 

Wil je de mens achter de di
rigent leren kennen? Norman 
Lebrecht houdt je een paar we
ken in de ban. ,,De mythe van 
de maestro" is een goudmijn, 
een uitdaging voor de geest, te 
lezen met meer dan één korrel 

zout, maar te Ie 

W D B 

4 ^ 

a» De mythe van de maestro. 
Norman Lebrecht. Uitgeverijen 
Singel 262, Antwerpen I Gott-
mer-Becht, HaarUnu 1992, 472 
blx., 1.199 fr. 
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EEN EEUW VAN SCHITTERING 
In het Provinciaal Diamant Mu
seum in Antwerpen loopt nog 
tot 3 oktober de tentoonstelling 
Een eeuw van dchittering. Diamant-
Juwelen uit de 17de eeuw. 

Een honderdtal diamantjuwe
len uit de tijd van Rubens en 
Jordaens worden op deze 
kleine tentoonstelling voorge
steld. Het gaat hierbij wel stuk 
voor stuk om uiterst schaarse 
en waardevolle sierraden. Gere
nommeerde musea uit londen, 
Parijs, München, Pforzheim, 
Wenen, Budapest, Keulen, Den 
Haag, Amsterdam, Lissabon en 
Lugano leenden unieke eksem-
plaren uit. In eigen land werd 
vooral geput uit kerkschatten 
en privé-kollekties. 

Deze ekspo beoogt een dub
bel opzet: enerzijds de illustratie 
van de ontwikkeling van het 
diamantjuweel vanuit de kleur
rijke, multimediale vormgeving 
van het maniërisme tot de over
wegend florale stijl in de 18de 
eeuw. Anderzijds wordt het een 
onderzoek naar de evolutie van 
de diamantslijpvorm en de zet
tingen, van de tafel- en facet
steen gekend bij de aanvang, tot 
de invoer van de briljant aan 
het einde van de 17de eeuw .̂ 

In de tweede helft van de 16de 
eeuw is het lukse-juweel vaak 
een religieus of mitologisch ta
fereel, omgeven door architek-
turale elementen. Het is van 
goud, met bijkomend gebruik 

KULT-UURTJE 
ADVN GROEIT 
Aan het Archief en Dokumenta-
tiecentrum voor het Vlaams-na-
tionalisme (ADVN) te Antwer
pen werd recenteUjk het archief 
van Pater Juled Callewaert over-
gedrjigen. Het belangrijk ar
chief van deze algemeen be
kende vlaamsgezinde dominika-
ner monnik (1886-1964) bevat 
brieven, handschriften en au-
dio-visueel materiaal, naast ge
drukte bronnen. Het ADVN 
verwierf kort geleden eveneens 
het archief van Pater Walgrave, 
een andere bekende vlaamsge
zinde dominikcian en van de 
familie Pd-Van Goótel (o.a. van 
Emiel Pü en van zijn ouders 
Berten Pil en Alaria Van Gas
tel). 

Al die archiefbestanden worden 
thans sistematisch geïnventari
seerd en zullen kortelings be
schikbaar zijn voor historisch 
onderzoek, volgens de gebrui
kelijke regels van raadpleging. 

Onder de honderden belang
rijke archiefbestanden die door 
het ADVN worden bewaard-
bevinden zich ook die van 
het IJzerbedevaartkomitee, de 
Vlaamse Concentratie, de 
Vlaamsche Spaar- en Leen-
bank, het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, de Vlaamse 
Volksbeweging, naast de 
privé-archieven van o.m. Paul 
Daels, Ra3'mond Derine, Staf 
Vermeire, een omvangrijk ar
chieffonds rond de repressie 
enz. Daarenboven beschikt de 
instelliing over zeer veel boek
werken, periodieken en doku-
mentatiebestanden omtrent de 
geschiedenis van vrij-wel alle na
tionale en regionale bewegingen 
in Europa, van de Abchazen tot 
de Zyrianen. 

=» Info: ADVN, Minderbroeder^-
dtrant 24, 2000 Antwerpen 
(02/225.18.37). 

RODE RIDDER: 
NOG STEEDS POPULAIR 

»•« • * •« • * * ? . 

Op de kleine maar schitterende tentoonstelling in het Diamant 
Museum krijgt u prachtige 17de eeuwse kleinoden. 

van emaU, diverse edelstenen en 
parels. Diamant zelf speelt nog 
geen overwegende rol. Het tipi-
sche „diamantjuweel" duikt op 
rond 1600. Het koncept hier
voor is vrij abstrakt en kwa 
lijnenspel grotendeels ontleend 
aan de internationale ornament-
stijl van de 16de eeuw. Stilaan 
verovert het flora element de 
bovenhand, wat zal uitmonden 
in de zo karakteristieke takbro-
ches van de 18de eeuw. 

De ,,Diamant- en Robijnsnij-
dersnatie" in Antwerpen werd 
opgericht in 1582. De meester
proef bestond toen uit het be

werken van diamant tot tafel
stenen en facetstenen. In 1717 
moeten de kandidaten een bril
jant kunnen slijpen. 

D i rk Stappaerts 

c» De tentoonstelling Een eeuw 
van schittering loopt nog tot 3 
oktober in het Provinciaal Dia-
mantmuseum, Lge. Herentaüe-
dtraat 31-33 (zijstraat De Key-
zerlei. Centrum van Antwerpen), 
dagelijks geopend van 10 tot 17 
uur (woensdag tot 21 uur). Toe
gang: 200 fr., de katalogus kost 
980fr. 

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

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

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

Daarnaast zijn er de tiental
len mooie gebouwen, kerken 
en kloosters. De Leuvense ge
vels weerspiegelen de geschie
denis van generaties. Door het 
prachtige werk van VU-minis-
ter Johan Sauwens werden en
kele maanden terug overigens 
een hele reeks Leuvense ge
bouwen en monumenten be
schermd en in restauratie-pro-
jekten opgenomen. 

In het kader van de Open Monu
mentendag gooit ook Leuven de 
deuren wijd open. 

c» Voor meer informatie omtrent 
de Open Monumentendag (én een 
knappe begeleidende brochure) 
kan u op 12 september terecht 
op de Dienst Toerisme, Naamse
straat la, op loopafstand van de 
Aula Rector De Somer. 

De heemkundige kring De 
Vlierbes en het bestuur van de 
vzw Heemkundig Museum 
Tempelhof van Beerse nodig
den, samen met uitgeverij Fa
cet, cJle liefhebbers van De Rode 
Ridder uit, om de doop bij te 
wonen van het 62ste deel in de 
populaire jeugdserie. Er waren 
nogal wat mensen opgekomen, 
jong en oud, en die hoorden 
„peter" H. Jansen, een jeugd
vriend van auteur Leopold Ver
meiren, de loftrompet steken 
over het nieuwste boek van de 
Rode Ridder, De Zilveren Panter. 
Het boek werd bewerkt door 
Ronald Grossey en Walter Soet-
houdt. Tijdens die ontmoeteing 
kon men ook horen dat de Rode 
Ridder in Beerse werd geboren. 
, ,Meter "-burgemeestersvrouw 
L. Broeckx onthulde het nieuwe 
boek met behulp van een 
zwaard. 

De Zilveren Panter vertelt het 
verhaal van Johan die samen 
met de reus Dalas en zijn Egyp- , 
tische vriend, Sid Solimar, de 
moord op de kalief van Kaïro 
zal oplossen. Eindelijk wordt 
er in dit boek afgeweken van 
het stramien van „wij zijn de 

goeden, de Islamieten de slech
ten". De auteur (en zijn bewer
kers?) zijn kritischer geworden, 
en vele oudere lezers zullen ver
wonderd stiian over de twijfel 
omtrent ,,zijn zóiak" die de Rode 
Ridder overvalt wanneer deze 
weer eens getuige is van een 
bloedbad. Ook ziet men meer 
echt historische informatie op
duiken en zelfs humor! Waar 
Vermeiren echter niet aan ver
zaakt is het avontuurlijke. Ook 
wat het Nederlands betreft zijn 
de inspanningen niet voor niets 
geweest. Eindelijk is Leopold 
Vermeiren met zijn Rode Rid
der op weg om een volwaardig 
en goed auteur te worden. 

Sinds korte tijd is in de Rode 
Ridderzaal van het museum van 
Beerse het archief van Leopold 
Vermeiren tentoongesteld. E^n 
facinerend stukje geschiedenis 
van de Vlaamse jeugdliteratuur. 

Momos 

c» De Rode Ridder. De Zilve
ren Panter. Leopold Vermeiren. 
Uitg. Facet, 1993. Voor lezers 
vanaf 10Jaar. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostel lerie 

ygttitg 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 
mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte 
komfort, keuken, rust tustiek en romantiek 

Wi] bieden U 
-14 luxueuze hotelkameis met alle 

denktjare komfort. 
- R)ne Franse keuken S la carte en 
8nnenusvan715frtot1600fr 

- Een tiart voor de kinderen eigen 
speelrtjimten en aangepaste 
menus. 

- Kamer (2 persj met uitget)reid ontbiit 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomisctie weekends van 
vnidagavondtotenmet 
zofKlagmiddag 5400 fr per persoon. 

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferenüezaal met alle nodige multifiincüonele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 1 3 8690 Alveringem t6L 0 5 8 / 2 8 a 0 0 7 tax 058/289.381 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

KILL ME AGAIN 
E^n femme fatale wil de buit van een overval voor zichzelf houden en 
verleidt een privédetektive die haar moet helpen om uit de klauwen 
van de gangsters te blijven. Een vlotte, onderhoudende politiefilim 
van John Dahl uit 1989, met Joanne Whalley-Kilmer en Michael 
Madsen. Bekroond met de Grote Prijs op het Festival van Cognac 
1990. (TV 1, om 23u.) 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

LE GENDARME 
DE SAINT-TROPEZ 
Eerste van een reeks ffen()arme-(ilms waarin Louis de Funès naar 
hartelust in woede-aanvallen mag uitbarsten en de lelijkste smoelen 
mag trekken. Na deze klucht (onmiskenbaar de beste van de serie) 
van Jean Girault uit 1964 mocht de Funès zich een „Europese ster" 
noemen (TV 1, om 20u.35) 

Öp TV 1 begint een reekj Gendarme-/t//K.> nut o.m. Louu 
de Funèd. Zondag 4 jepteniber om 20u.35 begint de eerdte 
aflevering in St.-Tropez. 

N.V. DE WERELD 
In dit reportagemagazine schetst Ludo Pennincjcx een portret van 
Wüly Blomme, één van de laatste blanke jagers op groot wild in 
Afrika. Tegen fikse betaling neemt hij je mee op een safari, waar dan 
wel met scherp geschoten wordt. (TV 1, omi 22u.l0) 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 

WE HAVE WAYS OF MAKING YOU THINK 
GoehbeLi, ma,)ter of propaganda. In de eerste aflevering van een 3-de-
lige Britse dokumentaire serie over politieke manipulatie via film 
en televisie wordt een portret geschetst van Dr. Joseph Goebbels, 
nazi-minister van Propaganda van 1933 tot 1945. (Ned. 3, om 
18u.45) 

CLIVE JAMES 
Clive James, wellicht een van de boeiendste televisiemakers sinds 
vele jaren, gaat in de serie Fame m the 20th Century op zoek naar de 
macht, maar ook naar de tol van de roem. Hij illustreert o.m. hoe 
sterk verweven de media, de entertainment-industrie en de politieke 
arena wel zijn. (VTM, om 23u.) 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 

RING OF BRIGHT WATER 
Disney-achtige fabel over de vriendschap tussen een eenzame man 
en een otter. Deze Britse film van Jack Couffer uit 1969 is gebaseerd 
op de autobiografische bestseller van Gavin Maxwell en is één van 
de betere uit het genre. Een aanrader voor dierenliefhebbers. (BBC 
2, om 18u.30) 

JAMBERS' 
Paul Jambers gaat op zoek naar cowboys en indianen, geen echte, 
maar volwassen Vlamingen die in hun vrije tijd de spelletjes uit hun 
jeugdjaren overdoen. (VTM, om 21u.25) 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 

ROCKY II 
Na het sukses komt de terugval: Rocky krijgt van zijn dokter de 
raad niet meer te boksen, maar hoe zal hij dan zijn zwangere vrouw 
onderhouden..? Een zeer mager en onfris vervolg dus op de eerste 
Rocky, met een erg langgerekt scenario en een onnodig bloederige 
finale. Amerikaanse fiflm van en met Sylveser Stallone uit 1979 
(VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 

MAROC 7 
Britse triller van Gerry O'Hara uit 1967 met Gene Barry, Cyd Cha-
risse en Elsa Martmelli. Een politie-inspekteur trekt undercover mee 
met een filmploeg naar Marokko, waar foto's zullen gemaakt worden 
voor een modeblad. Maar dat zou slechts de dekmantel zijn voor een 
internationale juwelensmokkel.. (BBC 2, om 19u.) 

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

RUFUS 
Nederlandse aktiefilm van Samuel Meyering uit 1975, met Rijk de 
Gooijer, Cox; Habbema en Pleuni Touw. In het door de onderwereld 
beheerste gokmiheu van Den Haag beweegt zich Rufus, een eenzame 
en onafhankelijke beroepsgokker, tot groot ongenoegen van Marcel, 
eigenaar van vele illegale casino's. De strijd loopt vaak hoog op.. 
(Ned. 2, om 23u.47) 

SATERDAG 
AHASVERUS 

„ VU-kongred op 
monumentendag ", 

las Ahasverus 

Amendementendag zou beter 
klinken! 

© 

In St.-Truiden zijn Sikhs 
de peer 

© 

Boudewijn pas begraven of 
men slaat er reeds munt uit. 

© 

Burgemeester Cleeren tot 
Sikh: „Ik heb met u nog 
een appeltje te schillen." 

© 

In firuitstreek moeten 
werklozen uit hun doppen 
kijken! 

© 

In Midden-Oosten is de 
Gaza-striptease begonnen 

© 

Historisch akkoord kan grote 
gevolgen hebben: Jerecho's 
als het •ware! 

© 

Tros zendt Bo^^en van Vlaan
deren met onderschriften uit. 
Of hoort gij niet goed? 

© 
Amerikaan Armstronger 
dan de rest 

© 
Zetduiveb 

Hokus pokus Patsy! 

© 

Arafat plots PLOoibaar 

© 

VOYEURISME EN AKTIE 

W*IW\WM ft-wMliÖttW 

HOTEL-
RESTAURANT 

aitino 

on. 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/810908-041/810929 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voen/allei 
Gezellige taverne, groot terras, 

openluchtzwembad, kinderspeeltuin, 
petanquebanen en grote parking 

Voor uw groepsreizen naar de 
Voerstreek met geleld bezoek 

aan de forellenkwekerlj 
kontakteer ons. Speciare 

groepsmenus. 

Last Action Hero is een leuke, 
intelligent gemaakte aktiefilm, 
die niemand leuk zal vinden, 
omAaX Arnold Schwarzenegger zijn 
fans, en iedereen die van geweld 
houdt, een flinke neus zet. 

Dennis the Menace met WaL-
ther Matthau en Joan Pbwright 
heeft de bengel Dennis — die 
we nog kennen uit de tijd van 
de zwart/wit televisie — in de 
hoofdrol. Kinderen tot 12 jaar 
zullen genieten van zijn schur-
kestreken (maar of het wel goed 
is dat ze dit allemaal zien?), 
maar als je daarboven bent is 
de film een opgave. 

(juilty as sin, met Rebecca de 
Mornay en Don Johnson is een 
rechtbankdrama. De hoop was 
er dat Sydney Lumet — die al 
eerder met dit bijltje hakte in 
The Verdict met Patll Nevi^man 
— er een goeie film van zou 
maken. Maar het gaat allemaal 
zo traag. Versleten en voorspel
bare formule, van advokate die 
verliefd raakt op psichopatische 
moordenaar, en toch zit je soms 
geboeid te kijken. 

Waarom Bob Hodi^lnö en Dennu> 
Hopper in het onding Super Ma
rio Bros wilden spelen, is mij 
een raadsel. Kinderachtig spul, 
dat het wel goed zal doen op de 
videomarkt. 

De aktie in Cliffhanger is 
adembenemend. Een ontlading 
van spanning en avontuur, op 
de rand van de klippen. Sylvester 
Stallone als de held en John Lit-
gow als de ideale slechte — nog 

beter dan eender welke nazi die 
ooit door Hollywood ten tonele 
werd gevoerd. 
Weekend at Bemie's II is het 
vervolg van Weekend at Ber-
nie's I. Kon je lachen met één, 
kun je lachen me): twee. 
Hot Shots II. Weer een vervolg. 
Maar dit tweede deel is beter 
dan het eerste. De knotsgekke 
knipoogjes naar Top Gun, Mis
sing in action, I^mbo, Apo
calypse Now, Casablanca, Star 
Wars, The wizzard of Oz, The 
lady and the tramp en in d eind-
aftiteHng zelfs The crying game 
(en ik vergeet er vast nog en
kele), laten de echte filmfana
ten voortdurend schateren. Of 
worden ze boos? Charlie Sheen 
is onbetaalbaar in deze film van 
J im Abrahams. 

Sliver van Phlip Noyce, naar 
een novelle van Ira Levin, ^verd 
waarschijnlijk verfilmd omdat 
hij enige gelijkenis vertoont met 
Basic Instinct. Dezelfde hoofd-
aktrice werd trouwens geënga
geerd en Sharon Stone voelt zich 
weer goed in deze voyeuristi
sche prent, over moord en sek
suele perversiteit. Sharon, die 
net gescheiden is, krijgt een iet
wat gekke, voyeuristische ver
houding met de misterieuze jon
gere Wdiuim Baldwin. „Waar
schijnlijk zal de muziek het 
enige zijn -wat je echt bijblijft" 
zegt Variety en ze hebben nog 
gelijk ook. Die is trouv/ens van 
Ho\vard Shore. 

Willem "Sneer 

In de voyeuri)tiiche film Sliver voelt Sharon Stone (Bodic Instinct) 
zich uitdtekend thuió. 

OPLOSSINGEN 
HERSENBREKERS 188 EN 189 
U had het wellicht al gemerkt, 
sinds vorige week kreeg de 
Hersenbreker een nieuwe 
nummering;. Bovendien zal de 
Hersenbreker voortaan 
slechts om de twee weken 
verschijnen. Dit alles heeft te 
maken met de omvorming van 
het blad. Meer uitleg over het 
nieuwe klassement krijgt u in 
één van de volgende num
mers van dit blad. 
Dan volgen nu de oplossingen 
en winnaars van de laatste 
twee hersenbrekers, de num
mers 188 en 189, uit de 
WlJ-magazlne. 

OPLOSSING 
OPGAVE 188 
Horizontaal: 1. hoop; 6. on
betaald; 9. pover; 11. spook
beeld; 13. uren; 14. aanhang-
•wagens; 15. matras; 17. ver
stoord; 18. uien; 19. ravijn; 
20. span. 
Vertikaal! 2. pond; 3. bok-
smanager; 4. steken; 5. laken-
wevers; 7. brochure; 8. ho-

kus-pokus; 10. ergarde; 12. 
diensten; 16. sein. 
Jef Dubois-Maesen uit de 
Kasteelstraat A\ in 3620 
Neerharen lostte Hersen
breker 188 juist op. Hij mag 
binnenkort dan ook een 
prijsje verwachten. 

OPLOSSING 
OPGAVE 189 
Horizontaal: 2. egel; 7. le
gerscharen; 9. uitputtend; 11. 
kastijding; 14. snel; 15. gerie
ven; 16. trappen; 19. weerom; 
21. wind; 22. vergunning; 23. 
stupide. 

Vertikaal: 1. slonk; 3. gered; 
4. gerinkel; 5. verpest; 6. es; 
8. hoe zie ik eruit?; 10. twijfel; 
12. gevaren; 13. onkruid; 17. 
pad; 18. erven; 20. mengde; 
24. pij.__ 
De prijs voor de juiste op
lossing van opgave 189 gaat 
naar René Brynaert uit de 
Heretogstraat 177 bus 73 in 
3001 Heverlee. 
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WEDERWOORD 
DAAR GAAN 
WE WEER! 
De kunstmatig opgeklopte eu
forie van unitaristen opge
bouwd rond het overlijden van 
koning Boudewijn is pas ach
ter de rug en de fransdoUen uit 
Voeren tonen hun ware gelaat: 
wandelen in Voeren met een 
leeuwenschildje op de rugzak of 
een affiche van de IJzerbede
vaart op de auto, zorgen voor 
heibel. De rijkswacht wordt er
bij gehaald en de jongeren wor
den naar Riemst gevoerd, terug 
naar Vlaanderen. Bij mijn weten 
behoort de Voerstreek nog al
tijd bij Limburg en zijn we daar 
in Vlaanderen. 

De nieuwe koning Albert II 
weet dus reeds vanv^^aar de wind 
komt. 

Als wij Vlamingen deze peste
rijen allemaal slikken, dan snap 
ik er niets meer van. Ik ben echt 
benieuwd wat minister Tobback 
hierop te zeggen heeft! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

NA DE EUFORIE 

We volgden de begrafenisplech-
tigheid van koning Boudewijn 
via de O R F vanuit een berg
dorpje in het Oostenrijkse Ka-
rinthië. 

De kommentaar werd gebracht 
door een dame, prof. Geschie
denis aan een Oostenrijkse uni
versiteit. Deze dame bewees op 
de hoogte te zijn van de Bel
gische geschiedenis én van de 
Vlaamse beweging. Zij ging de 
kruciale momenten in het leven 
van Boudewijn niet uit de weg: 
de Koningskwestie, de repres
sie, de taaitoestanden, het Hof 
dat Franstalig is. Ook zij wist te 
zeggen dat de nieuwe koningin 
geen Nederlands kende en dat 
dit zeker voor spanningen zou 
zorgen. 

Laat ons eerlijk zijn: het feit 
dat Paola geen Nederlands kent 
is gewoon-weg onaanvaardbaar. 
Zij heeft in die dertig jaar tijd 
te over gehad om onze taal 
te leren. Eszeny, de Hongaarse 
voetballer van KV Mechelen 
spreekt na één jaar verblijf in 
Vlaanderen reeds behoorlijk 
Nederlands! 

Koning Boudewijn was een in-
goed mens, d ^ r is iedereen van 
overtuigd, maar om nu reeds in 
de sfeer van „zaligheid" te be
landen is een ander paa.r mou
wen. Ik hoop dat de Kerk hier 
geen stommiteiten uithaalt. 

Er was heel veel volk daar in 
Brussel in de w^eek voor 7 au
gustus en op de dag zelf. Is 
ook normaal, wie reist er nu 
niet graag voor 100 fr. met het 
openbaar vervoer naar Brussel? 
Trouwens op EurosaU in Ant-
w^erpen -was er ook een massa 
volk (2 miljoen!). Daarmee 
wordt nog mauar eens bewezen 
dat de media een enorme rol 
spelen. 

De euforie van het opgeklopte 
unitarisme heeft plaats gemaakt 
voor de realiteit: de korrekte 
eerbiediging en uitwerking van 
het St.-Aüchielsakkoord en in 
een verder stadium de stopzet
ting van de transferten in de 
sociale zekerheid... gebeurt dit 
niet dan zouden de volgende 
verkiezingen vele mensen raar 
doen opkijken. 

Wiliried Rosiers, 
Neeroeteren 

AMNESTIE 

Twee jaar geleden heeft koning 
Boudewijn een pleidooi gehou
den voor verzoening en een 
groeien naa.r amnestie. Laat ons 
hopen dat koning Albert dit niet 
vergeet, en zich niet stoort aan 
de onverzoenlijke houding van 
vooral de PS en de SP. 

Trouwens wat verdraagzaam
heid betekent heeft het SP-Eu
roparlementslid Marijke Van 
Hemeldönck duidelijk weerge
geven met haar kritiek op het 
katolieke karakter van de ko-. 
ninklijke begrafenis. Zelfs op de 
wil van de familie heeft deze 
dame nog kritiek. Koning Bou
dewijn was een diepgelovig 
kristen en katoliek en verdiende 
deze uitvaart tenvoUe. Van ver
draagzaamheid gesproken. Ik 
hoop dat hierover eens geïnter
pelleerd wordt in het parlement 
en de vraag gesteld wordt hoe 
bv. de SP hierover denkt! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

MATON 

Vanuit ^velk autoriteitsbeginsel 
of met welk gelegitimeerd gezag 
kan Jef Maton net iets meer 
dan suggereren dat de Volks
unie maar tot de ontbinding kan 
overgaan en de politieke vrij
heid teruggeven aan wie er zich 
aan gekluisterd wist (De Stan
daard van 19 aug. j.I.)? 

Als prof. Maton meent dat het 
Sint-Michielsakkoord is afge
rond vergist hij zich. Hij moet 
toch weten dat dit nooit het 
eindpunt kan zijn voor 
Vlaams-nationalisten. 

Bovendien neem ik aan dat in-
terview^er Pol Van Den Dries-
sche als historikus en als joer-
nalist moet weten dat ,,onder
zoek" nog altijd tot de meest ge-
eigende geplogenheden hoort. 

Zou Jef Maton niet beseffen dat 
een banale verzuchting (-waar
voor alle begrip), jjlots een 
draagkracht heeft gekregen die 
hij zelf niet heeft vermoed, mis
schien niet gew^enst? 

Mocht het tegenovergestelde 
een feit zijn dan heeft de 
oud-strijder van de Alarsen op 
Brussel, en andere loopgraven-
gevechten uit de annalen van 
de Vlaamse beweging, zich ern
stig vergallopeerd. Aan de basis 
zijn wij het stilaan moe gekon-
fronteerd te worden met kwak
kels die feiten worden, verzuch
tingen die geloofdsbelijdenissen 
worden, al dan niet ons aange
smeerd door een Vlaamse pers 
die blijkbaar op niets anders zit 
te wachten. Waarom kan men 
het partijkongres van septem
ber niet afwachten om dit keer 
feiten te beoordelen. Stemming
makerij is altijd gericht. Wij zijn 
dit meer dan moe. 

Hugo Van der Cruyssen, 
Gemeenteraadslid, 

Lovendegem 

ALBERT II 

Elen populistische storm heeft 
over Vlaanderen gewoed als ge
volg van het overlijden van Bou
dewijn, de laatste koning van 
het unitaire België. 

Het ging hier niet om van de 
overwinning van een Vlaming 
in de Ronde van Frankrijk of 
omdat de Vlaming Frimout 
rond de aarde gevlogen werd in 
een ruimteschip. 

Het was omwille van een ko
ning, die eerder jong en plots 
overleden was en die tot de ver
beelding van velen sprak. 

Een -week na dit overlijden heeft 
de eerste koning van de federale 
staat de grondwettelijke eed af
gelegd. 

Wij, d.w.z. de volksnationalis-
tische Vlaamsgezinden, hadden 
al vastgesteld dat onze taal in 
zijn gezin nooit heeft meegeteld. 
Wat de media toonden of schre
ven rond deze twee koningen 
zijn beelden en woorden in de 
wind. 

Wij, volksnationalisten, hebben 
ons een tijdje gebukt om de po
pulistische storm te laten over-
•waaien. Onze aandacht gaat 
naar het werk dat ons in Vlaan
deren wacht en we wachten af 
hoe de eerste federale koning 
het zal doen. 

Zal hij helpen goedmaken wat 
in het unitsiire België verkeerd 
werd gedaan? Zal hij zich ten 
onrechte bemoeien met de ma
nier waarop wij bv. zullen recht
trekken wat sedert de grendel
grondwet van 1970-71 verkeerd 
werd beslist door on\vil van de 
franstaligen? 

Ik schrijf „franstaligen" want 
met de Walen zal het anders 
verlopen. Zij zijn gelukkig met 
hun eigen staat (gewest); ze 
doen er en ze zeggen er wat ze 
willen. 

Zo heeft minister Jean-Marie 
Dehousse zelfs bekend „dat hij 
in Wallonië republikein is"! 

Voor ons niet gelaten, al bekij
ken -we de zaken enigszinss an
ders terwille van de Vlamingen, 
de oudste inwoners van Brus
sel, maar er sedert 1830 op mas
sale w îjze toe gedwongen om 
sociale redenen, meer Frans te 
gebruiken. 

Samen met hen kunnen m.i. 
Vlaanderen en Brussel republi
keins zijn, maar in afwachting 
kijken we uit wat koning Al
bert II zal doen om verkeerd 
gelopen zaken recht te trekken. 

J .Em. Torfs, Oostende 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STTATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beteii 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
8 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen - behangen -

vloerbekledingen - parket -

louverdrape - luxaflex - ... 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berglie a v s A 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTBESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel 053/70.0664 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 / 

Advorteren In Wl«l 
en DE XOEKOIVtST 

02/2t 9.49.30 
F>rot»eer eons 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur * 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn; D'IETEREN 1.EASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HLRf-NKLrm. 

f Vèrmees 
wV. / Steenhouwersvest ,52 

ANTWERPEN 

nv d e winne-fabrisac 

/ mlgrostraat 128 
s^^/iB 9800 Bohoonaarde 

dandermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingfoimulieren 
boekdruk 
direct mail 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1993 



EEN MINDERHEID MEER OF MINDER 
Het auguétuönummer van Koerier, het maandbLid van de 
Uneöco, ld geheel gewijd aan het intereó^ante vraagstuk 
van de minderheden. Verschillende auteur^) slagen erin 
aan te tonen hoe komplekó de kwestie wel i). Alleen al de 
omschrijving van de term levert een heleboel problemen op. 
De bijdragen zijn boeiend, al moet ons van het hart dat 
het hele temanummer baadt onder een grote huiver voor 
de mogelijke misgroeiingen van een bepaald streven naar 
zelfbeschikking. Wat tegengewicht, bvb. onder de vorm 
van een artikel over het Belgische vreedzaam tot stand 
gekomen federalisme, was welkom geweest. 

i n d e r h e d e n zijn er van 
alle slag, een s lu i tende 
definitie opstel len is 

1 haas t o n b e g o n n e n 
w e r k . W i e dit wel p r o b e e r d e , 
w a s de socioloog Louid Wirth. 
Hij b a a r d e vo lgende d raak : Elke 
groep meruen die wegend bepaalde 
fydUke of kulturele kenmerken an-
derd en minder goed worden behan
deld dan de andere leden van hun 
samenleving en zich daarom kollek-
tief gedL)krunineerd voelen, vormt • 
een minderheid. D e z e omschr i j 
v ing w e r d la ter verfijnd. H e t 
rezu l taa t is da t de z w a r t e n in 
Zuid-Afi-ika, de v r o u w e n , de 
homoseksue len , de m e n s e n met 
een h a n d i k a p , de be jaarden , de 
joden, de mosl ims, de dak lozen , 
de doven en s l ech thorenden , de 
v luchte l ingen, ... a l lemaal min
d e r h e d e n g e n o e m d mogen w o r 
den . Een minderheid id geen kwes
tie van aantal/en, schreef Roda-
lind Dworkin in een ar t ikel over 
de minde rhe ids s t a tus van d e 
v rouw. Toch in teresseer t ons 
voora l de etnuche minderheid, 
voor zover re e r s p r a k e is van 
volksna t iona le emanc ipa t ie -
en/of bevr i jd ingsbewegingen . 

Volgens de C a n d a d e s e a n t r o p o 
loog Mauro Pereddini v e r toon t de 
o p k o m s t v a n deze kul ture le , re 
ligieuze, lokale of regionalis t i -
sche be%vegingen een dubbe l as-
pek t . Enerz i jds een emanc ipa -
t ie-aspekt : een s t ra tegie o m de 
v o o r t d u r e n d e o n d e r d r u k k i n g 
en o n r e c h t v a a r d i g h e d e n te be 
str i jden. Het benadhukken van de 
verdchiUen, het op zoek gaan naar 
de worteL van de eigen kuituur, het 
uitbouwen van de groepddolidariteit 
en het nastreven van politieke on
afhankelijkheid zijn dan noodzake
lijke en gerechtvaardigde pogingen 
om het juk van de overheerderd af 
te werpen en een zekere mute van 
waardigheid te veroveren, schrijft 
hij. 

RACISME 
EN GEWELD 
Anderz i jds k a n het g e b e u r e n 
da t bepaa lde g roepen zich hier
d o o r ach t e r een o n d o o r d r i n g 
ba re ku l tu re le ba r r i è re g a a n 
verschui len . De bevedtiging van 
een kulturele, etnidche, raciale of na
tionale identiteit leidt dan tot een op 
zichzelf terugplooien, tot een idola-
twnidme dat anderen uitdluit en dat 
in etnische zuiveringen, xenofobie, 
racidnu en gewetd wegzinkt. M e n 
zou k u n n e n zeggen da t Pe res -
sini h ier n a a r het onde r sche id 
tussen he t "Uchte" en he t "don
k e r e " na t ional i sme verwijst . 

Peress ini gaa t e rvan uit da t s t re
ven tot isolat ionisme en uitslui
t ing v e r m e d e n moet w o r d e n : 
het essentiële k e n m e r k van een 
menseli jke samenlev ing en van 
een k u i t u u r is i m m e r s altijd al 
verandering gewees t . H e r i n n e r U 
he t Vlcianderen van vroeger , 
w a a r men , zoals het Maria l iedje 
gaat . Onze Lieve Vrouw van Vlaan

deren overal t e g e n k o m t langs 
Vlaamde wegen, oude hoeve, huid of 
tronk. Moge 't nimmer hier veran
deren, v e r zuch t t e de teks tschr i j 
ver. M e n k a n twis ten over de 
v r a a g of he t v roege r beter was , 
m a a r iedereen zal he t met ons 
eens zijn da t de Vlaamse w e g e n 
v a n d a a g anderd zijn. 

Bijna alle samenlev ingen w o r 
d e n uiteindeli jk d o o r de loop 
v a n de geschiedenis be roe rd , 
zoals de v e r m o o r d e ind ianen 
in he t Brazi l iaanse r e g e n w o u d 
n a eeuwen lang immobi l isme re 
cent tot h u n schade o n d e r v o n 
den . Peress in i geeft voorbee l 
den: soms zijn het natuur l i jke 
fenomenen als a a rdbev ingen of 
k l imaa tve rander ingen , soms 
zijn het "menseli jke" ingrepen: 
ekonomische verschu iv ingen 
(hande l sbe t rekk ingen , ver 
spre id ing van technieken, . . . ) , 
pol i t ieke besl iss ingen (oorlog, 
clanhechting,. . .) of migra t iebe
w e g i n g e n (emigrat ie , immigra
tie, v e r m e n g i n g van volkeren , 
ve r sp re id ing van kennis , geloof, 
waa rden , . . . ) . Deze gebeurtenidden 
verplichten de damenlevingen ertoe 
zichzelf voortdurend te herdefiniëren 
en te veranderen, nieuwe ideeën te 
aanvaarden en andere manieren van 
handelen en denken uit te werken, 
meen t de auteur . 

Hij v indt het d a a r o m nodig het 
t aa lgebru ik te o n t k r a c h t e n da t 
t egen kultuurverlied Wciarschuwt, 
of op de n o o d z a a k h a m e r t om 
de kuituur te herdtellen, bedcher-
men, vrijwaren of zuiveren. E lke 
kul ture le , e tnische, raciale of 
na t ionale g r o e p v o r m t immers 
nooi t een h o m o g e n e eenheid , 
m a a r veeleer een gefragmen
tee rde werke l i jkhe id die uit di
verse zich v o o r t d u r e n d wijzi
gende dee lg roepen bes taa t . 

N o c h t a n s e rken t Peress ini da t 
de groeps ident i te i t voor de 
m e n s een n o o d z a a k vo rmt . In 
een v o o r t d u r e n d v e r a n d e r e n d e 
were ld geeft onze identi tei t ons 
ondanki alled de kand ondzelf en de 
anderen te benoemen, ond een idee te 
vormen wie wij en de "anderen" zijn, 
onze plaatd en die van de andere 
in de wereld en de damenleving te 
zoeken. 

D e a u t e u r v raag t zich tenslot te 
af hoe w e de noodzaak aan die 
identi tei t k u n n e n ve rzoenen met 
het feit dat we tegen elke prijd de 
negatieve uitwadden ervan moeten 
vermijden. Hij geeft als u i tweg 
de mogeli jkheid om van iden
titeit te wisselen: we moe ten 
ons e raan he r inne ren da t w e 
al lemaal s teeds m e e r d e r e iden
ti tei ten bezi t ten (tot mee rde re 
g roepen b e h o r e n ) . Hij heialt he t 
voorbee ld aan van de au toch
tone C a n a d e s e v r o u w e n in het 
deba t over de g r o n d w e t . Z e wil
den de b e s c h e r m i n g die he t Ca
nadese C h a r t e r van de Rech
ten en Vri jheden hen biedt , blij
ven b e h o u d e n . D a a r o m verzet 
t en ze zich tegen de pogingen 

Onze identiteit geeft ond de kans onszelf en de anderen te benoemen, onze plaats en die van de anderen 

in de wereld en de damenleving te zoeken. Op de foto rouwen Egyptenaren voor de dood van Nasser. 

van h u n mannel i jke volksge
no ten om een a u t o n o m e au
toch tone reger ing in te stellen, 
die t radi t ionele pr inc ipes zou 
h an t e r en . H e t doet d e n k e n aan 
de uni ta i re refleks van de SP, 
uit v rees voor he t "katol ieke" 
Vlaanderen , en aan de uni ta i re 
refleks van de P S C , uit v rees 
v o o r het "socialistische" Wal lo
nië. 

SEPARATISME 
IN ZICHT 
Elidabeth Picard gaa t n a we lke 
processen er in beweg ing ko
m e n w a n n e e r een gemeenschap 
in een nat ionale s taat tot de 
konklus ie komt da t de welvaar t , 
vri jheid of veiligheid van de 
s taat niet ( langer) overeens tem
m e n met de welvaar t , vrijheid of 
veiligheid van de gemeenschap . 
A n d e r s gezegd: w a n n e e r er een 
separat is t i sche g roep in de s taa t 
opdu ik t . 

Afhankeli jk van de toes t and van 
d e staat zijn er d a n volgens Pi
ca rd verschiUende mogeli jkhe
den: Een dtabiele dtaat met legi
tieme indteilingen kan in dat geval 
met de ontevreden germendchappen 
onderhandelen en een politieke op-
lodding voor hun eiden zoeken. Een 
autoritaire dtaat zal echter onder
drukken wat hij aL) een dreiging tot 
deparatidme bedchouwt. Een zwakke 
dtaat gaat ten onder in de wir
war van rivalizerende gemeenschap
pen of kan door een van de groe
pen op zijn grondgebied ingepalmd 
worden ten kodte van de andere ge-
meendchappen. Ekonomische ver
l amming en bu i ten landse inter
vent ies k u n n e n de in te rne kr i -
sis desgeval lend ve r sche rpen en 
g e w a p e n d e konfl ikten in de 
h a n d w e r k e n . 

D e a u t e u r is de men ing toege

d a a n da t de nat ionale s taat niet 
elke g e m e e n s c h a p die d a a r om 
v raag t zomaa r h a a r zin moet 
geven. Uiteindelijk id de gedach-
tengang waarin de identiteit en de 
veiligheid van een gemèendchap cen
traal dtaat, een nationalidt'idche lo-
gika die de oprichting van een dtaat 
voor de gemeendchap veronderdtelt. 
Het ligt voor de hand dat deze ge-
dachtengang, aid ze door nietd wordt 
gehinderd, tot een inflatie van al
maar kleinere landen zal leiden. 
Elke deelgroep kan immerd het eigen 
"verdchil" inroepen, tot op het niveau 
van het afzonderlijke individu. 

Toch v ind t P ica rd da t de s taat 
een a n t w o o r d moet v inden op 
de eisen van de g e m e e n s c h a p 
pen en h u n ge rech tvaa rd igd 
s t reven n a a r veiligheid. Z e ziet 
dit a n t w o o r d in een aanpass ing 
van het in te rna t ionale r ech t (het 
opstel len van de r ech ten van 
g e m e e n s c h a p p e n en m i n d e r h e 
d e n ) , en van het grond\vet tel i jk 
rech t (formules van decentra l i -
zatie, s a m e n w e r k i n g en mach t s 
o v e r d r a c h t ) . 

In een vo lgend ar t ikel toon t 
René Lemarchand tot w a t de on
gebre ide lde toepass ing van het 
r ech t op zelfbeschikking d o o r 
"donkere nat ional is ten" kan lei
den . Ach te r he t o p e n g e t r o k k e n 
I J z e r e n Gordi jn , In O o s t - en 
M i d d e n - E u r o p a bereikt de tegen-
dtelling tudden de mendenrechten en 
het nieuwe nationale gezag een alar
merend niveau, waarbij de minder
heden die vroeger onderdrukt werden, 
zich op hun beurt aan onderdruk
king en geweld te buiten gaan. 

L a m a r c h a n d stelt t e rech t da t in
dividuele rechten s teeds v o o r r a n g 
h e b b e n op koUektieve rech ten . 
Waar de rechten van de groep op 

• badid van de etnidche identiteit of 
verouderd telde bloedbanden voorrang 
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krijgen op de rechten van het indi
vidu, ontbreekt elke badid voor een 
demokratie. Ook in dituatied waarin 
men zich op de eiden van de meer
derheid beroept om de rechten van 
de minderheden te dchenden, maakt 
de demokratie geen kand. Slogand 
zoald "Georgië voor de Georgiërd", 
Sri Lanka voor de Srilankanen " of 
"India voor de hindoed" ontkennen 
impliciet een van de fundamentele 
principed van de demokratie: het red-
pekt voor de minderheden. E e n visie 
die t r o u w e n s o.m. d o o r I J z e r 
bedevaar t -voorz i t t e r Lionel Van-
denberghe gedeeld w o r d t . O p de 
jongste I J z e r b e d e v a a r t (zie ons 
vers lag) ve rk l aa rde hij: Volkeren 
hebben recht op een eigen identi
teit, eigen taal en kuituur. Maar 
dit recht kan niet worden verworven 
met middelen die indruiden tegen de 
rechten van de mens. 

Alss lo t van een sch i t t e rende bij
d rage over ex - Joegos lav ië wijst 
ook Paul Garde n a a r de inter
nat ionale we tgev ing en de Ver
enigde Nat ies als ga ran t ie voor 
de koUektieve en individuele 
rech ten van m i n d e r h e d e n . M e t 
opnieu'w de w a a r s c h u w i n g : het 
recht op territoriale autonomie hoort 
daar niet noodzakelijk bij, omdat 
dat alleen het probleem zou ver-
dchuiven door een minderheid in een 
minderheid te kreëren. 

(Pdj) 
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