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COEME, MOUREAUX EN CLAES 
IN OPSPRAAK 

DE RODE STROP 
VAN UNIOP 
De Kamer van Volkdvertegenwoordiger,i étetde verleden 
week vrijdag een blezondere kommuéie éamen om de 
Uniop-affalre, en de betrokkenheid van drie (ex-)mi-
nléteré te onderzoeken. Het gaat om de ex-minuter,) Guy 
Coëme en Philippe Moureaux (beiden PS), en minister 
van Buitenlandse Zaken Willy Clae<f (SP). Volgend 
hetgeen in de perd uitlekte is het doódier vooral bezwarend 
voor Coëme. 

D
e Uniop-affaire zorgt al 
geruime tijd voor zenuw
achtigheid in de Wet-
stTciat. Uniop hangt al lang 

in de lucht. Het gaat om een 
opiniepeUingsuistituut verbon
den aan de ULB. In de jaren 
zeventig en tachtig zou dit bu
reau in opdracht van ministe
riële kabinetten en overheids
administraties veel te dure en 
nutteloze studieopdrachten uit
gevoerd hebben. Daarbij zou er 

OP DE VOORAVOND 
VAN 11 JULI 

O
P de vooravond van het 
feest van de Vlaamse Ge-
m^eenschap is José Hap
part er opnieuw in gelukt 

de boel op stelten te zetten. Dit 
keer met volle steun van de top 
van zijn partij, de PS. De ge-
w^ezen bendeleider van Voeren 
voelt zich gesterkt door zijn 
hoog stemmenaantal bij de 
jongste Euro-verkiezingen en 
de Waalse socialisten maken 
Wallingantisch gekrakeel om 
de publieke aandacht aan hun 
schandalen te onttrekken. Zie
daar waar het ze om te doen 
is! 
PS-voorzitter Busquin, die 
voor de kamera's het spel niet 
zo hard wenste te spelen, ver
borg zich nog wat achter de 
gemeentewet. Maar het is dui
delijk dat hij zich onder druk 
van Happart-Dehousse-Yliëff 
laat meeslepen in een nieuwe 
kcUTousel waarvan het einde 
nog lang niet in zicht is. 
„Iedereen moet de pacifikatie 
eerbiedigen", stelde het 
PS-buro. Als wij de Waalse 

socialisten één raad -willen ge
ven dan kan deze alleen maar 
zijn: heren begin er eerst zelf 
mee! 
Wij gaan hier niet alle arresten 
van Raad van State, wetten en 
dure eden die stelden dat Hap
part géén burgemeester van 
Voeren kan worden herhalen. 
Wij gaan hier niet de bereid-
•willigheid en lankmoedigheid 
in herinnering brengen die 
Vlaamse politici hebben ge
toond om de Voerense egel te 
bedwingen. Wij willen wel nog 
één keer vragen dat alle 
Vlaamse verkozenen nu ein
delijk eens aan hetzelfde zeel 
zouden trekken en eindehjk 
eens ,,neen!" zouden zeggen 
aan deze chantage. 
Vlaanderen is gul tegenover de 
Franstaligen in Vlaams-Bra-
bant en in Voeren, voor het 
behoud van een Vlciams 
schooltje in Komen moet het 
schooien. Om de wille van de 
lieve vrede onthoudt het de 
volksgenoten in Edingen de 
noodzakelijke zuurstof om te 

geld teruggevloeid zijn naar 
partijkassen. 

Claes, Moureaux en Coëme 
moeten uitleg geven over op
drachten ter waarde van een 
slordige 20 miljoen frank, door 
Uniop uitgevoerd in 1989. 

Zij moeten dit doen ten aanhore 
van een biezondere kamerkom
missie, vermits het om een on
derzoek gaat njiar daden ge
pleegd tijdens hun minister
schap. De biezondere kamer-
overleven. In Brussel is het 
braaf en welgemanierd. 
En dan zouden wij de pa
cifikatie moeten eerbiedigen? 
Kom nou! 

De Vlaamse ministers in de 
federale regering weten -wat ze 
te doen staat: géén duimbreed 
wijken! Anders verhezen zij 
bij de Vlciamse bevolking elk 
greintje vertrouwen en waar
dering. Van hen -wordt ver-
•wacht dat zij dezelfde kor
daatheid van hun partijgeno
ten in de Vlaamse regering 
zouden huldigen en uit één 
mond spreken als het om 
Vlaamse standvastigheid gaat. 
Exhte pacifikatie houdt in dat 
de gemeenschappen mekaars 
territorium eerbiedigen, nu 
duidehjk -wordt dat de Frans-
tahgen zich daar geen snars 
van aantrekken -wordt het tijd 
dat de Vlaamse ministers in de 
federale regering hun verant
woordelijkheid nemen. Ge
beurt dit niet dan -wordt sa
menleven onmogehjk en komt 
de federale unie in het gedrang. 
Deze toestand zal onvermij
delijk de financiële solidariteit 
tussen de gemeenschappen on
houdbaar maken en de au-
tonomiegedachte Ln Vlaande
ren nog verder aanscherpen. 

FEEST VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

Minister Johan Sauwens nodigt uit 
Voeren -11 juli '94 -11 uur 

MONUMENTENWANDEUNG 
Afspraal( op liet Kerlcplein van 's Gravenvoeren 

Programma: 
• Monumentenwandeling o.i.v. deskundige gids 
(met onder meer bezoel< aan Kerl< 's Gravenvoeren, Kapel 
Kinkenberg,...) 
• De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, voor alle 
wandelaars wordt een dokumentatiepakket voorzien. 
• Nadien volgt een afsluitende babbel met minister Johan 
Sauwens in l^ffee Wynants (Kerkplein 's Gravenvoeren). 
Alle VU-leden en sympathisanten van harte welkom. 

kommissie moet naderhand de 
plenaire vergadering ad-viseren 
om hen al dan niet door te 
verwijzen naar het Hof van Cas
satie. 

Willy Claes noemde zijn door
verwijzing naar Cassatie on-
w^aarschijnhjk. Indien dit toch 
zou gebeuren, zal hij ontslag 
nemen als minister. In enkele 

Na verloop van tijd draait de 
deur open voor een definitieve 
breuk. 

De Volksimie heeft op de ge
beurtenissen gereageerd. Kort 
samengevat komt haar stra
tegie hier op neer: 

1. O p geen enkele chantage 
kan ^vorden ingegaan. 

2. De Vlaamse federale mi
nisters moeten de wet doen 
toepassen. 

3. Alles moet in gereedheid 
^vorden gebracht opdat de 
Vlaamse regering, respektie-
velijk de Waalse, kan instaan 
voor de benoeming van bur-
genveesters. 

Of het zou moeten zijn dat de 
autonomisten binnen de PS op 
een vlugge scheiding aanstu
ren ? Het zij zo! Zij moeten 
dan -wel beseffen dat er in 
Vlaanderen -weinigen zullen 
treuren -wanneer de kraan van 
de financiële transfers dicht-

f aat. En onze gemeenschap 
aar autonome pTóiats in Eur

opa zal innemen. Op de voor
avond van I I juh kan zo'n 
gedachte ons alleen maar ver
heugen. 

Maurits Van Liedekerke 

kranten stond reeds te lezen -wat 
de drie (ex-)ministers juist aan-
ge-wreven wordt. Wat Willy 
Claes betreft zou het om twee 
Uniop-kontrakten gaan die hij 
afsloot als minister van Eko-
nomische Zaken. Het eerste 
kontrakt slaat op fiktieve pres
taties van Uniop, dat de "eko-
nomische konjunktuur" ging 
onderzoeken. De studie kostte 
iets meer dan 4 miljoen frank. 
Maar de prokureur-generaal 
vond tot op heden nog geen 
aan-wijzingen over de betrok
kenheid van Claes. 

Het tweede kontrakt betrof een 
opiniepeiling over de koopjes-
-wet, w^aaraan ook enkele po-
htieke vragen -waren toege
voegd. De studie kostte net geen 
6 miljoen frank, ^vant anders 
had Claes toelating moeten vra
gen aan het Komitee voor So
ciale en Ekonomische Koördi-
natie dat toen nog bestond. Vol
gens twee getuigen zou Claes 
wel degelijk ge-weten hebben 
dat deze peUing ook poUtieke 
vragen bevatte. Meer bepciald 
zou het onderzoek, betaald met 
belastinggeld, ook de popula
riteit van Claes in Limburg na
gegaan hebben. 

Indien dit klopt, vormt het naar 
onze mening een voldoende 
grond om Claes naar Cassatie te 
sturen. Er gaan nochtans nu al 
stemmen op die roepen dat dit 
een toch wel erg smalle juri
dische basis is om Claes door te 
verwijzen. Wat moet Claes vol
gens hen dan -wel uitspoken? 
Neen, op basis van -wat uitgelekt 
is, kan de biezondere kamer
kommissie moeilijk Claes niét 
doorverwijzen naar Cassatie. 

(leed verder bLz. 4) 
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DOORDEWEEKS 
^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AMATEURTONEEL. 

• Het warme zonierweer 
zorgde voor fel gestegen 
ozonkoxkcentraties in de 
lucht. Ouderen en kinderen 
werden aangeraden het 
kalmpjes aan te doen. 

• In het geruchtencirkuit 
over de opvolging van De-
lors als voorzitter van de 
Europese Kommissie is de 
ster van de Spaanse premier 
Felipe Gonzales sterk ge
stegen. 

• De Poolse president Wa
lesa verklaarde naar het 
voorbeeld van wijlen koning 
Boudewijn te overwegen 
voor één dag ontslag te ne
men als president, om een 
abortuswet niet te hoeven 
tekenen. Toen Polen nog een 
kommunistisch land w^as, 
was abortus zo goed als vri). 
Verleden jaar werd abortus 
bij v/et verboden behalve in 
een siantal beperkte geval
len. Het parlement keurde 
verleden week opnieuw een 
versoepeling van die nieuv/e 
wet goed, tegen de zin van 
Walesa. 

• Piet Van Waeyeuberge en 
Aimé Desimpel delen de eer
ste Ankerprijs, een initiatief 
van Richard Cells en Leo 
Neels in bet kader van de 
eerste Vlaams-Europese 
11-daagse. Van Waeyen-
berge kwam onlangs in op
spraak i.v.m. mogelijk ge
sjoemel met Europese sub
sidies in zijn bedrijf Ecoval. 

• Het s trand van Zee-
brugge wordt jaarlijks 50 
meter groter. Dat is te wijten 
aan de uitbouw van de ha
ven met twee strekdammen. 
Nu reeds is het strand tegen 
de strekdam bi; laag water 
1.200 meter diep. 

• De Zwtsers scheidsrech
ter Rötblisberger die de 
Rode Duivels verhinderde 
wereldkampioen te worden 
door een strafschop in de 
wedstrijd tegen Duitsland 
met te fluiten, werd door de 
Fifa prompt naar huis ge
stuurd. 

• De Ruandese steden Ki
gali en Butare zijn in handen 
gevallen van de rebellen. 
Frankrijk kondigde aan de 
opmars van het Ruandees 
Patriottisch Front tot staan 
te brengen. De Fransen voe
ren in Ruanda geen huma
nitaire operatie meer uit, 
maar nemen dus deel aan de 
burgeroorlog. De Belgische 
regering stelde het vertrek 
van een medisch team nog 
eens uit. Waarschijnlijk de
finitief 

• Volgens het jaarverslag 
van de Boerenbond krijgen 
de hulpdiensten steeds va
ker af te rekenen met de
pressies en zelfmoorden van 
landbouw^ers. Dat zou het 
gevolg zijn van de slechte 
financiële toestand van veel 
boerenbedrijven met een to
renhoge leninglast, en de 
omschakeling van familiebe
drijf naar een grootschalige 
onderneming waarvoor veel 
boeren niet opgeleid zijn. 

Voeren is temg van weggeweest 
op de politieke agenda. Dat is te 
danken aan Jodé Happart. Hij 
deed w ât hij zei te zullen doen: 
de biu^gemeesterssjerp op 1 juli 
omgorden indien hem geen ge
noegdoening werd geschonken 
in verband met die vervelende 
voogdij van de goeverneur van 
Limburg. De regering liep zich 
de benen onder het hjf om Hap
part genoegdoening te geven, 
maar de populairste Waalse po-
litikus vond het KB van Tob
back dat het Kollege van Goe-
vernevus maandelijks verplicht 
te vergaderen, ook al staat er 
niets op de agenda, onvol
doende. 

Drie bemerkingen passen hier: 
Wat Tobback en Dehaene voor
dien ook bew^eerden, ze zijn w êl 
degelijk gezwicht voor de chan
tage van Happart. Ze hebben 
een poging ondernomen om 
Happart ter -wille te zijn door 
een razendsnelle publikatie van 
het geciteerde KB. Om dat voor 
de bakker te krijgen moesten ze 
een speciale ijlbode naar het 
vakantieoord van Albert II stu
ren om het door de koning te 
laten tekenen. De regering had 
zich de moeite en het gezichts
verlies kunnen besparen, in te
genstelling tot wat ze had ge
dacht vond Happart haar in
spanningen onvoldoende. De 
show van Happart ging door 
zoals gepland. 

En kreeg nog een naspel. Want 
in tegensteUing tot wat Tobback 
en Dehaene verkondigden, was 
het standpunt van de regering 
niet unaniem. Minister De-
housse distantieerde zich ervan, 
en kapittelde Tobback. Die had 
het optreden van Happart niet 
onterecht klo-wnesk genoemd, 
en Happart definitief gediskwa
lificeerd als kandidaat-burge
meester. Tobback zoals we hem 
kennen: hoog van de toren bla
zen nadat er in feite al toe
gegeven is. 

De PS interpreteerde zoiets als 
een provokatie, en ging, het 
weze schoorvoetend, achter 

Happart staan. Er werd ge
schermd met de gemeentewet. 
Maar er werd gezw^egen over 
een jurest van de Raad van 
State dat bepaalt dat Happart 
geen burgemeester kan zijn, 
zelfs niet waarnemend, omdat 
hij geen Nederlands kent. Tus
sen neus en lippen kregen de 
koalitiepartners te horen dat er 
geen globaal plan bis komt. Nog 
een oekaze waarin de hand van 
de Voerenaiar gezien wordt. 
Door na het PS-bureau te ver
klaren al daden als burgemees
ter gesteld te hebben, goot Hap
part nog wat olie op het vuur. 
Indien dit klopt, zal de Vlaamse 
schepen in Voeren Huub Broers 
klacht indienen bij de Raad van 
State. 

...IN VOEREN 
Noch Dehaene noch Tobback, 
die voor het PS-bureau bij 
PS-vice-premier Di Ripo ont
beten had, reageerden op de 
herwonnen Voerense flinkheid 
van de PS. Het blijft verba
zingwekkend hoe deze Waalse 
partij, die rot is tot op het bot 
zoals deze week nog eens aan
getoond werd, haar Vlaamse 
koalitiepartners dirigeert. 

T\veede bemerking: de sho^w in 
Voeren kon slechts opgevoerd 
worden dankzij de media. In 
kringen van joemalisten 
vormde deze vaststelling even 
een gesprekstema. Er w^erd ge
zegd dat men het zich niet kon 
veroorloven om de show van 
Happart niet te verslaan. Willen 
of niet, je wordt meegczügen, luidde 
het. De konkurrentie, weet u 
wel, en de prioriteit van het 
beeld op het feit. Happart om
gordde een sjerp, wat een aardig 
beeld oplevert, maar stelde (die 
dag tenminste) geen bestuurs
daden als burgemeester. Een 
magistrale misleiding van de pu
blieke opinie. Dankzij de kon-
kurrentiestrijd tussen de media, 
voor wie een toneelstuk belang
rijker geworden is dan de wer
kelijkheid, op voorwaarde dat 
het fotogeniek is of goeie te
levisie oplevert. 

Tenslotte mogen de VU en de 
Vlaamse beweging de handjes 
kussen dankzij de inspanningen 
van Pierrot Happart, de Au-
gusten in de federale regering, 
de PS-cirkusdirektie en net pu
bliek vjui joernalisten, kame-
ramannen en fotografen. Daad-
werkehjke toegevingen over 
Voeren zoals Happart ze ver
langt, zijn in Vlaanderen al lan
ger echt onverteerbaar. Maar de 
opnieuw op gang gebrachte car
rousel in Voeren scherpt in 
Vlaanderen de autonomiege-
dachte aan, merkte VU-frak-
tieleider Van Grembergen op. 
De federjJe staatsstruktuur 
wordt verder in vraag gesteld, 
net als de Vlaamse bereidheid 
om solidair te blijven met Wal
lonië, bvb. via de sociale ze
kerheid. 

AGALEV-ECOLO 
In de w^eek voor het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap 
raakte een opmerkehjk samen
werkingsakkoord tussen Agalev 
en Ecolo bekend. Er wordt o.m. 
een gemeenschappelijk federaal 
bureau opgericht, naar verleden 
tijd gewaande unitaire ge
woonte paritair samengesteld. 
Jaarhjks gaan de Franstahge en 
Vlaamse groenen een gemeen
schappelijk kongres houden 
waar met dubbele meerderheid 
wordt gestemd. 

Straffere koffie schenken de 
groenen nog met de bepalingen 
voor hun samenwerking bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober. Agalev en Ecolo 
zullen in Vlaams-Brabant, in 
Brussel en in de faciliteiten
gemeenten steeds een gezamen
lijke lijst indienen. U ziet waar 
dat naartoe gaat: Agalev als 
glijmiddel voor de Franstaligen 
in de rand. 

In Brussel zal die gemeenschap
pelijke lijst onder de naam Ecolo 
opkomen. In Vlaams-Brabant 
zullen er Franstalige groenen op 
de Agalev-lijst staan. In de 
Vlaamse stad Vilvoorde bvb. 
kent Agalev de derde verkies

bare plaats toe aan een 
Elcolo-kandidaat. De Vlaamse 
groenen geven door deze aan
pak de indruk de eisen van de 
Franstaligen in de periferie te 
legitimeren, en de tweetaUgheid 
van Brussel overboord te 
gooien. We vinden het erg ver
ontrustend dat deze Vlaamse 
partij zich hiertoe leent. 

LIEFKENSHOEK 
De Vlaamse overheid moet 2,2 
miljard frank betalen aan de nv 
Liefkenshoektunnel, een tijde
lijke vennootschap van de drie 
aannemers die de toltunnel on
der de Schelde bouwden en 
uitbaten. Bovendien moet ze 
ook de toekomstige tekorten 
van de uitbating betalen. Zo 
besliste de Brusselse rechtbank 
van eerste aanleg. Aünister van 
Openbare Werken Kelchter-
mans gaat in beroep. 

De beslissing om de Liefkens
hoektunnel aan te leggen da
teert uit 1985, toen openbare 
werken nog een federale be
voegdheid was. De tunnel 
kampt van bij de opening in 
1991 met financiële problemen. 
Er werden verkeerde prognoses 
gemaakt over de djigelijkse 
doorstroming van personenwa
gens en vrachtwagens die nodig 
is om de tunnel rendabel te 
maken. De bouw^kosten van de 
tunnel lagen 40% boven de ra
mingen. En de bewegwijzering 
liet heel wat te wensen over. 

Volgens de eigenaars is de 
Vlaamse overheid toen ze het 
dossier van de toltunnel erfde in 
gebreke gebleven omdat ze de 
beloofde toegangswegen niet 
(de verbinding met de E17) ofte 
laat (de Haven-weg) aanlegde. 
De nv eiste daarom van de 
Vlaamse overheid schadever
goeding. 

Bovendien vond de nv Lief
kenshoektunnel dat de Vlaamse 
overheid de nodige kredieten 
ter beschikking moet stellen 
wanneer de beschikbare kre
dietlijn bij de banken uitgeput 
is. Men had een "spaarpot" van 
2,8 miljard uitgetrokken om de 
eerste moeilijke jaren van de 
tunnel door te komen. Dat geld 
was al vlug op. Het is in deze 
laatste zaak dat de rechter de nv 
gelijk gaf: de Vlaamse regering 
moet 2,2 miljard ophoesten. 

De rechter hield geen rekening 
met de argumenten van de 
Vlaamse overheid. Die 
schermde met de wet op de 
overheidsbestellingen, waar
door enkel bij onvoorziene om
standigheden een beroep kan 
gedaan w^orden op de over
heid. 

De uitspraak brengt de Vlaamse 
regering in problemen. Zij kan 
zon hoog bedrag immers niet 
zomaar uit de Vlaamse schatkist 
halen. Daarvoor is een begro
tingswijziging nodig. Kelchter-
mans hoopt dat het zover niet 
moet komen, en tracht in over
leg met de banken een alter
natieve oplossing uit te werken 
in de vorm van een schuld
herschikking. 

EMI/RENAULT 
Het Waalse autobussenkon-
trakt dat het samenwerkings
verband tussen de Franse gi
gant Renault en de Waalse 
dwerg EMI op wederrechtelijke 
wijze in de wacht sleepte ten 
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nadele van Van Hooi, bete
kende voor Renault (/EMI) de 
doorbraak op de Belgische au-
tobussenmarkt. België was 
voordien een k-wjisi-monopolie-
markt voor Van Hooi. Re-
nault/EMI wil nu op haar elan 
doorgaan, en ook meedingen 
voor kontrakten van andere 
Belgische overheden. 

Als het even kan ga^t Renault 
dit jaar nog meedingen naar een 
bestelling van een 60-tal bussen 
door de Brusselse vervoers
maatschappij MIVB. VU-sche-
pen in Brussel Bert Anciaux 
zetelt in de Raad van Bestuur 
van de MIVB. Men mjig ver
onderstellen dat Renault/EMI 
in Brussel betere papieren zal 
moeten voorleggen dan in Wal
lonië. Renault wil ook de 
Vlaamse markt openbreken. 
E^n woordvoerder van het be
drijf kondigde aan dat het niet 
zal aarzelen om naar de recht
bank te stappen ^vanneer het de 
indruk heeft dat er in Brussel of 
Vlaanderen bij de toewijzing 
van eventuele buskontrakten 
gesjoemeld zou worden... 

PVC 
Een VLD-parlementslid stelde 
er al een venijnig vraagje over: 
waar blijft dat "geheim" rapport 
van het Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek 
(VITO) over de kunststof 
PVC? 

Uit dat rapport zou nl. moeten 
blijken dat PVC als eenmalige 
verpakking op vrij^vel alle mi-
lieukriteria beter scoort dan 
glas, en even goed en soms zelfs 
beter dan de kunststof PET. 
Indien ons land de Duitse emis
sienormen voor huisvuüver-
branding zou overnemen, 
scoort PVC inzake dioxines nog 
beter dan een glazen fles die 30 
keer w^ordt hergebruikt. 
Daarom, zo besluit het VITO, is 

er geen enkele reden om PVC 
als verpakking te diskrimine-

Tja, dat werd even naar adem 
happen voor Milieuminister De 
Batselier en de milieu-organi
saties Bond Beter Leefmilieu en 
Greenpeace, die al lang een 
kruistocht tegen PVC voeren. 
Vandaar waarschijnlijk dat het 
rapport, dat al klaar is van 15 
maart, nog steeds niet openbaar 
gemaakt werd. De Financieel 
Ekonomische Tijd, die het rap
port al •wel op de kop wist te 
tikken, meldde dat De Batselier 
enkele dagen geleden aan de 
Openbare Vlaamse Afvalstof
fenmaatschappij OVAM op
dracht gegeven heeft cenpeer-re-
fiew, een verbeter-analyse, op te 
stellen. 

TUINSTOELEN 
Hoe is het na al dat gevier-
entwintignovember toch nog 
mogelijk, zullen veel burgers 
denken -wanneer ze het verhaal 
van de Antwerpse tuinstoelen 
horen. Om een tuinfeest ter ge
legenheid van het hu-welijk van 
de zoon van minister Wivina 
Demeester m het Antwerpse 
kultureel OCMW-centrum El
zenhof mogelijk te maken, wer
den de 60 tuinstoelen en -ta
feltjes van de bejaarden van het 
rusthuis Melgeshof naar het El
zenhof overgebracht. 

De bejaarden moesten het ge
durende het afgelopen hete 
weekend zonder hun gloed-
nieu-w tuinmeubilair stellen. 
Het O C M W van Antwerpen 
heeft zich bij de bejaarden ver
ontschuldigd. Wie zou er bij een 
opiniepeilLng naar de kiesmten-
ties van de van hun tuinstoelen 
beroofde bejaarden als grote 
overwinnaar uit de bus komen, 
denkt U ? 

SNELRECHT 
De regering bindt de strijd aan 
met de stadskriminaliteit. Eind 
dit jaar -worden 26 bijkomende 
magistraten (13 rechters en 13 
parketmagistraten) en onder
steunende personeelsleden aan
geworven. Ze worden ingezet in 
de grote agglomeraties waar 
volgens de rijkswacht het vei
ligheidsprobleem op straat zich 
het scherpst stelt: Brussel, Ant
werpen, Gent, Dendermonde, 
Tongeren, Brugge, Luik, Char
leroi en Bergen. 

De mogelijkheden om te re
ageren op de stadskriminaliteit 
worden eveneens uitgebreid. 
De klassieke mogehjkheden 
blijven bestaan: terwijl de ver
dachte in vrijheid blijft wordt 
een onderzoek uitgevoerd om 
hem later voor de rechtbank te 
kunnen dagen. Men kan ook de 
zaak toevertrou-wen aan een on
derzoeksrechter die de ver
dachte desge^venst in voorlo
pige hechtenis houdt. 

Nieuw sedert het begin van dit 
jaar is de mogelijkheid om met 
de verdachte te onderhandelen 
over een sanktie, zonder dat er 
een vervolging voor de recht
bank volgt. Die sanktie houdt 
de vergoeding van het eventuele 
slachtoffer in, of een of andere 
vorm van gemeenschapsdienst. 

Een tweede nieuwe mogelijk
heid is een vorm van snelrecht: 
de konvokatie bij proces-ver
baal. Die is toegespitst op mid
delzware vormen van stadskri
minaliteit, wanneer een bemid
delde sanktie te licht overkomt, 
maar anderzijds een voorlopige 
hechtenis te zwaar. De kon
vokatie bij pv houdt in dat de 
verdachte nog tijdens zijn ad
ministratieve aanhouding (die 
maksimaal 24 uren kan duren) 
een pv krijgt met een heel pre
cieze oproeping voor een pro
ces. Het voordeel van deze laat
ste mogelijkheid is volgens Jus -

WELVERDIENDE 
RUST! 
De vakantie is aangebroken. 
Ze komt voor elk van ons op 
het juiste moment. Het is goed 
opnieuw krachten op te doen 
na maanden van keihard wer
ken. En geloof me, dat hebben 
ŵ e met zijn allen gedaan. 

De nachtrust was vaak kort. 
De kampagne voor Europa 
was heel intens. We zijn 
enorm gelukkig met het be
reikte doel. Maar tegehjk zijn 
we er ook wel ^vat moe bij 
geworden. 

Nu is de tijd aangebroken om 
het even rustiger te doen. Ge
niet maar -wat van de mooie 
dingen des levens. Maak nu 
maar eens w ât tijd voor jezelf, 
voor je gezin, voor je vrien
den. Kuier wat rond en laat je 
gedachten nieuwe zuurstof 
opdoen. Want deze gaan we 
straks terug broodnodig heb
ben. 

De weg die de partij nog moet 
gaan is biezonder lang, de 
opdracht van het demokra-
tisch Vlaams-nationalisme is 
hoog gegrepen. Straks begint 
de kampagne voor de ge
meente- en provinciebestu
ren. Daar hebben we frisse en 
nieuwe ideeën voor nodig. 
Het bhjvend koppelen van 
een gezond-kordate Vlaamse 
houding aan een diep-sociale 
bewogenheid, blijft de 
grootse uitdaging voor ons 
jillen. Het Vlaams-nationa
lisme moet echt sinoniem 

titieminister Wathelet dat de de-
link-went onmiddellijk gekon-
fronteerd wordt met zijn mis
drijf, dat de dure formaliteit van 

jl|fï«l 

lilïlil 

worden van vemieu-wing, 
kordaatheid, solidariteit en 
rechtvaardigheid. 

We zijn goed op -weg om 
hierin te slagen, maar we zijn 
er nog lang niet helemaal. Uw 
inbreng blijft hierbij kruciaal, 
u-w inzet onontbeerlijk. 

Maar geniet eerst van u-w 
-welverdiende rust! JulHe 
hebben het ten voUe ver
diend. 

: ^ 
Bert Anciaux, 

Algemeen voorzitter 

een dagvaarding niet nodig is, 
en dat ze meer ^v^larborgen 
biedt om onstabiele en/of mo
biele delinkwenten te vervol-

DE NIEUWE VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

Neen, de titel verwijst niet 
naar het belangenvertegen-
v/oordigend tijdschrift van een 
pas opgerichte zelfhulpgroep 
voor volksvertegenwoordi
gers. De anti-politieke sfeer 
die veel \'erkozenen ontwaren 
heeft nog niet tot zo'n ver
twijfeld initiatief geleid. Tus
sen haakjes, voor de anti-po
litieke sfeer dragen de ver-
kozenen des volks in niet on
belangrijke mate zelf schuld, 
o.m. door enkele ophefma
kende schandalen en het 
schaamteloze absenteïsme dat 
maar niet uitgeroeid geraakt. 

Gelukkig is er beterschap op 
komst. De anti-politieke sfeer 
brengt heel -wat zaken in het 
Paleis der Natie in beweging. 
Onder impuls van voorzitter 
CharU,'-Fer(iumni) Nothomb 
maakten de fraktieleiders van 
de Kamer van de hervorming 
die het Sint-Michielsakkoord 
voor hun parlementaire ver
gadering voorziet gebruik om 
ook het statuut van de volks
vertegenwoordigeraan te pas
sen. Het is de bedoeling dat de 

nieuwe volksvertegenwoordi
ger doeltreffender kan wer
ken, dat zijn -werk geherwaar
deerd -w-'ordt, en dat hij/zij het 
mandaat op een onafhanke
lijkere -wijze kan beoefenen. 

Een ingrijpend voorstel van 
resolutie, dat waarschijnlijk 
niet toevallig het ronde num
mer 1500 draagt, moest het 
akkoord tussen de fraktielei
ders bezegelen. O p een lunch 
die hij de geakkrediteerde pers 
aanbood ' om het einde van de 
zitting 1993-1994 te bespre
ken", zou Nothomb op het 
nieuwe statuut van de volks
vertegenwoordiger nog eens 
de nadruk leggen. De feiten 
speelden hem parten: niet het 
nieuwe statuut van het ka
merlid stond tijdens de ont
moeting centraal, maar wel de 
aandacht van de media voor 
een stuntman in Voeren, en 
vooral, de aankondiging dat de 
kamer weer een biezondere 
kommissie zal installeren om 
de Uniop-affaire, waaibij de 
namen genoemd worden van 
minister Claes en de ex-mi

nisters Coëme en Moureaux, 
te onderzoeken. Hierover leest 
U elders in dit blad meer. 

Het statuut van de nieu^ve 
volksvertegenwoordiger 
kwam eigenlijk tot stand bui
ten het parlement, meer be
paald tijdens wat Nothomb het 
Konktaaf van Ge,H-fj noemt. Dat 
konkiaaf was niet de enige 
blunder \'an de kamervoor
zitter Hij had bij die gele
genheid ook alleen die partijen 
uitgenodigd die een evenknie 
hebben over de taalgrens: de 
drie traditionele en de groe
nen. Geen VU-ers dus in Gres-
ves, geen FDF-er, laat staan 
Vlaams Blokkers of andere 
mandaathouders. Na minzaam 
protest van 'VU-fraktieleider 
Lauwers mocht de Volksunie 
toch toetreden tot de klub, en 
ondertekende ook FDF-er 
Clerfayt het voorstel van re
solutie over de nieuwe volks
vertegenwoordiger. 

Het nieuwe statuut voorziet 
onder meer dat een volksver-
tegenw^oordiger die naar een 

andere partij overstapt, alleen 
zijn administratief sekretariaat 
behoudt. Om als fraktie in de 
nieuwe Kamer van 150 leden 
erkend te worden, moet een 
partij minstens 5 kamerzetels 
in de wacht slepen. Er komt 
een tvveede vragenuurtje. 

Het financieel statuut van de 
kamerleden wordt ingrijpend 
gewijzigd. Het inkomen blijft 
in theorie even hoog als het nu 
is, maar zal volledig belastbaar 
zijn, en bovendien gekoppeld 
worden aan de effektieve aan
wezigheid van het lid in de 
plenaire vergaderingen en in 
kommissie. Gewezen kamer
leden die na het verstrijken 
van de periode waarin zij van 
een uittredevergoedlng kun
nen genieten (deze periode zal 
waarschijnlijk verlengd wor
den) nog steeds geen andere 
job hebben gevonden, kunnen 
straks gaan stempelen. 

Bi) het begin en het einde van 
hun parlementair mandaat 
moeten de volksvertegen
woordigers een vermogens

verklaring afleggen, en jaar
lijks een lijst opstellen met de 
uitgeoefende mandaten in de 
openbare en privé-sektor, met 
de vermelding of daarvoor 
eventueel een vergoeding uit
gekeerd -wordt. Deze laatste 
lijst -wordt openbjiar gemaakt. 

De parlementaire onschend
baarheid blijft bestaan (en zal 
-wellicht nog verruimd -wor
den), maar de opheffing van 
die onschendbaarheid zal niet 
meer nodig zijn voor ge^vone 
daden van gerechtelijk onder
zoek (ondervraging en kon-
frontatie met getuigen). Hier
voor moet w êl de grondwet 
nog gewijzigd -worden. In af-
-wachting willen de onderte
kenaars een erekode invoeren, 
die bepaalt dat een kamerlid 
dat in bovenstaand gevjd ver
keert, zelf om de opheffing van 
zijn onschendbaarheid ver
zoekt. Minister Claes kan me
teen het voorbeeld geven. 

(Pdj) 
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SNELRECHT KRIJGT GROEN LICHT 
Na de Senaat keurde de Kamer 
het •wetsontwerp over de po
litierechtbanken en de ver
snelde werking van het gerech
telijk apparaat goed. Deze 
nieuwe wet maakt van de po
litierechters gespecialiseerde 
rechters die oordelen over alle 
verkeersongelukken en -over
tredingen. Aan dit ontwerp kop
pelde de regering een snellere 
procedure voor strafzaken. 
Nieuw is dat de politierechter 
voortaan bevoegd is zowel voor 
de strafrechterlijke als burger
lijke aspekten van een verkeers-
misdrijf. 

SPECIALISATIE 

Fraktievoorzitter J a n Lx>ones is 
het inhoudelijk in zeer grote 
mate eens met de bepalingen 
van het voorstel. „De bevoegd-
heid<tuitbrei2ing van de politierecht
banken., die zullen worden belxuit met 
de volledige materie van het weg
verkeer, u een goede zaak op zich. 
Een verdachte, die niet aangehouden 
ij, kan sneller voor de strafrechter 
worden gebracht. Het proces-verbaal 
dat hij op het einde van zijn verhoor 
ontvangt, geldt aL dagvaarding. An
derzijds komt het slachtoffer van een 
middrijf in een ongunstiger positie te 
staan, wanneer er, in de snelle pro
cedure, een vrijspraak tussenkomt. 
Zo heeft het slachtoffer niet de ge
legenheid gehad om zich te ver
dedigen. Voortaan komen alle ver
keerszaken in eerste aanleg voor de 

politierechter, en in beroep voor de 
korrektianele rechtbank. Ook aL er 
gewonden of doden vallen, en als het 
ongeluk voor een slachtoffer werk
onbekwaamheid tot gevolg heeft. De 
politierechters spreken zich straks 
ook uit over de eisen tot scha
devergoeding. " 

Toch keurde de VU dit wets
ontwerp niet goed. Waarom ? 

J . Loones: „Dit wetsontwerp ka
dert in een totale regeringspolitiek 
inzake Justitie die abnog veel te 
wenden overlaat. Het id de zoveelste 
druppel op een hete plaat. Deze 
reorganisatie ui onvoldoende geka
derd in de noodzakelijke doorlichting 
van het gerecht m zijn geheel De 
bijkomende politierechtbanken kun
nen aanleiding geven tot een verlies 
van eenheid van rechtspraak. Hier
door dreigt het Hof van Cassatie nog 
meer overspoeld te worden. Een ander 
punt is de uitvoerbaarheid van het 
sisteem. Er moet dringend werk 
gemaakt worden van een gepaste 
omkadering: personeel en infra-
struktuur. Het is nu al zeker dat 
bijna alle afhandelingen van de bur
gerlijke belangen (= schadevergoe
dingen) voor de politierechtbank zul
len gebracht worden, gezien de snel
heid van de procedure en vooral de 
kosteloosheid. 

ALTERNATIEVEN 

Hopelijk zal het snelrecht een aanzet 
zijn om meer beroep te doen op het 
opleggen van alternatieve straffen. 

bouwen zou absoluut een onvol
doende antwoord zijn op de uitdaging 
van een efficiënte alternatieve be
straffing. De drugproblematiek nwet 
nu eerst en vooral aangepakt worden. 
Omdat het in de eerste plaats zeer 
jonge mensen treft, die op die wijze ui 
de kriminele sfeer geraken. Een an
der probleem 'is de strafuitvoering. 
Wat baat het dat snelrecht wordt 

gesproken, aL daarna de boetes niet 
worden geïnd. Snelrecht mag niet 
leiden tot vervlakking en kwali
teitsverlies van justitie. Alle betrok
kenen zullen 'zo snel moeten optreden 
dat fouten zullen worden gemaakt. 
Vele slachtoffers zullen onvoldoende 
tijd hebben om de nodige bewijzen te 
verzamelen. 

Als de dader wordt vrijgespro
ken blijft het slachtoffer in de 
kou staan. Er dreigt een justitie 
met twee snelheden te ontstaan 
omdat de nieuwe wet de mo
gelijkheden van de voorlopige 
hechtenis uitbreidt. En dan ko
men opnieuw de materiële be
zwaren naar voor: overvolle ge
vangenissen, de noodzaak aan 
een permanentie bij de bahe, de 
overbelasting van de parketten. 
Ongetwijfeld laat ik mij inspi
reren door een fundamentele 
onvrede tegenover justitie in het 
algemeen." Tot zover J a n 
Lxjones. (ge) 

Jan Loones: "Hopelijk zal het 
snelrecht een aanzet zijn om meer 
beroep te doen op het opleggen van 
alternatieve straffen." 

Een probleem is dat men over on
voldoende „werkplcmtsen" beschikt 
waar die alternatieve straffen dan 
kunnen worden uitgevoerd. Het ver
gemakkelijken van het sisteem van 
voorlopige hechtenis houdt een 
nieuwe belasting in voor de ge
vangenissen, die nu reeds overvol 
zitten. Maar nieuwe gevangenissen 

DE RODE STROP 
VAN UNIOP 

(vervolg van blz. I) 

Over Moureaux zou het dossier 
erg wazig zijn. Het gaat om een 
kontrakt van 3,6 miljoen frank. 
Coëme zou dan weer in bie-
zonder slechte papieren zitten. 
Uniop zou bvb. de dag- en 
weekbladenabonnementen van 

LEUGENLIEDJE 

Bij Nijgh & Van Ditmar in Amsterdam is 
een smakelijk boekje verschenen, boor
devol ,,hedjes van school, klub en kamp". 
De zangbundel werd samengesteld door 
Jacques Klöters, in een vorig Teven üd van 
het legendarische kabaret Don Quishoc-
king. Het boek draagt de titel In die grote 
stad Zaltbommel, waar zocJs u w êl weet 
grote watersnood heerste en te midden 
van die rommel, rommel, de torenspits van 
Bommel dreef, in 't rond. 

Klöters begint de inleiding tot zijn ver-
zameUng met een mooie gedachte: „Er is 
een tijd geweest dat we ergens bij hoorden. 
We leefden in een vast verband, ŵ e waren 
katholiek, christelijk of socialist. We wa
ren welp, padvindster, dienstweigeraar, 
graalridder of abstinent studerende, maar 
we wisten w^aar we bij hoorden en anders 
vertelden onze liederen dat wel." 

Bovendien, zegt Klöters, \visten •we dat we 
een hoger doel dienden dan aUleen ons 
eigen materiële belang. Tot dat hoger doel 
hoorde ook het kennen en zingen van de 
vaderlandse liederen. Het bundel opent 
dan ook met het Wilhelmus van Nassouwe. 
Het hoofdstuk Vaderlandse Liederen wordt 
aange^vuld met andere nationale liederen 
als daar zijn: Wien Neerlands bloed. Merk 
toch hoe sterk. De Zilvervloot, In naam 
van Oranje. Maar ook het Grönnens Laid, 
het Twents, het Gelders, het Zeeu^ws, het 
Limburgs, zelfs het Frysk Folksliet. En onze 
Hertog J a n die met zilveren veren op zijn 
hoed k^wam varen, te peerd parmant al 
triumfant. 

Wie een van deze nationale liederen kent 
en zingt hoort dus duidehjk ergens bij. 
Anders •waren het geen nationale liederen, 
de hederen van een natie. Veel van de 
teksten die Klöters heeft verzameld •wor
den (werden) ook in Vlaanderen gezon
gen, •wij zijn nu eenmaal takken aan de

zelfde stam. De man heeft ook een afdeling 
Vlaamse en Zuidafrikaanse liederen ver
zameld, van De Vlaamse Leeuw tot Die kat 
kwam weer, waarmee deze OUander be\vijst 
te beseffen tot •welk volk hij behoort. 

Om een lang verhaal kort te maken: 
Jacques Klöters weet dat Vlamingen in 
school, klub en kamp géén Braban9onne 
zingen. Op enkele rare kwanten na ken
nen de inw^oners van het Koninkrijk België 
het zgn. Belgisch Volkslied niet. Hoogstens 
kunnen zij de melodie een eindje mee-
neurieën, mjiar meezingen, ben je gek! 
Net zoals de Rode Duivels dat trouwens 
ook niet kunnen. 

En nu kom ik terug bij die fijne inleiding 
van Klöters: je hoort ergens bij en je hebt 
een ideaal en door zingen kan dat heilig 
ideaal ooit bereikt •worden. Maar voor •wie. 

op enkele rare k-wanten na, is België een 
heilig ideaal ? 

Wij begrijpen dan ook niet -waarom men 
zich, zoals in Gazet van Antwerpen, zor
gen maakt omdat de Braban^onne in de 
scholen niet meer -wordt aangeleerd. Op 
10 ondervraagden bekent 1 dame dat ze 
„het volkslied" vanbuiten kent en ook kan 
zingen. De andere 9 vinden goede voetbal 
veel belangrijker. Ter lering drukt de 
Gazet de teltst van O dierbaar België af, net 
zoals de sportredaktie van de BRTN zo 
vriendelijk dom •wjis hetzelfde te doen toen 
de Rode Duivels aantraden. 

Laat daar geen twijfel over bestaan R.As-
mus kent de Braban§onne omdat hij die 
heeft moeten leren, vanbuiten. En hij kan 
hem, -welis-waar vals, ook zingen. Maar als 

„goede Belg" kent hij vooral de alter
natieve versie, zoals de lezer weet staat in 
deze tekst „onze ezel" centraal. 

Dit gezegd zijnde zou het nuttig zijn dat 
een of andere student eens nagciat waarom 
de in-woners van dit koninkrijk de na
tionale hymne niet kennen. Aldus zou de 
-wetenschapper-in-spe kunnen bewijzen 
-wat dhr. Klöters stelt: je zingt alleen de 
hedjes van de klub -waartoe je behoort. De 
Braban^onne kan nooit ons volkslied zijn. 
Hoe zou het dat ook kunnen ? 

De zogenaamde revolutie -waaruit het hed 
ontsproten is heeft nooit de boezems in 
brand gestoken zoals de Gulden Spo-
renslag dat wel heeft gedaan. Bovendien 
-weet geen mens meer wie de Brusselse 
ridder Dechez, alisis toneelspeler Jenneval 
en tekstschrijver van de Braban^onne, 
w^as. In elk normaal land zou zo'n man ten 
eeu-wigen dage jJs een held gevierd -wor
den zeker nadat hij ergens tussen Lier en 
Mechelen door een Hollandse kogel -werd 
geveld. En de komponist Fran9ois Van 
Campenhout? Geen mens die hem nog 
kent, herdenkt, eert. En de tenor La-
feuillade, onsterfehjk geworden als de 
vertolker van De Stomme van Portici, hij had 
de eer als eerste de Braban9onne uit te 
voeren? Deze drie heren -w^ren helden, 
van één dag. Ze zijn zo vergeten als de 
Brabangonne zelf! 

Geen mens, hij -weze Vlaming of Waal, 
-weet van dat alles géén moer. Hij moet er 
het geschiedenisboek voor raadplegen. 
Het verwondert dat ook niet dat de Rode 
Duivels op de grasmat van Orlando of 
-waar ze ook speelden als die van Portici 
bleven, stom. 

Bovendien staat in de Braban9onne min
stens één grove leugen: „Bloei, o land, in 
eendracht niet te breken..." 

R.Asinus 

het kabinet Coëme, meer dan 
50.000 frank per jaar, voor zijn 
rekening genomen hebben. Het 
salaris van een persverantwoor-
delijke van zijn kabinet zou 
eveneens door Uniop betaald 
zijn. Net als de videokursus om 
te leren goed over te komen op 
tele-visie en de Engelse lessen die 
Coëme volgde. En dan zijn er 
nog twee kontrakten ter w^aarde 
van tien miljoen frank. Er wordt 
vermoed dat voor deze kon
trakten doelbewust en kunst
matig teveel betaald werd. Een 
gedeelte van dat geld zou te-
ruggestroomd zijn naar de PS, 
ter financiering van de kam-
pagne van de ex-minister. Als de 
doorverwijzing van Claes naar 
Cassatie wciarschijnlijk lijkt, is 
deze van Coëme zeker. 

Gisteren startte de biezondere 
kcimerkommissie hciar -werk
zaamheden. De kommissie liet 
weten snel te -wiUen werken. De 
senaat mag ook een handje toe
steken in het onderzoek. Ze 
kreeg het verzoek om de on
schendbaarheid op te heffen van 
Spitaels (PS) en Hasquin 
(PRL), die het gerecht als ge
tuige zou -willen horen. Spitaels 
was destijds PS-voorzitter, Hcis-
quin is voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de ULB. 

In de Uniop-aiïaire w^orden ook 
nog heel wat andere njunen ge
noemd. De direkteur van 
Uniop, een bestuurster van het 
instituut die tevens een tijd de 
vriendin was van André Cools, 
de gevi^ezen kabinetschef van 
Urbain (PS), en de ge-wezen 
kabinetschef van Moureaux 
-worden verdacht van misbruik 
van vertrou-wen, schriftverval
sing, gebruik van vervalste do-
kumenten en oplichting. Daar
naast bevat het dossier nog een 
hele reeks namen van socia
listische en liberale politici, allen 
•vrijzinnigen, die geen gerech
telijke vervolging hoeven te vre
zen omdat de feiten verjaard 
zijn. Het gaat o.m. om André 
Kempinaire (VLD), en een was
lijst PS-ers onder •wie voorzitter 
Busquin, EP-lid Dury, goever-
neur Degroeve, •vice-premier Di 
Rupo, fraktieleider lierdekens 
en ondervoorzitter Féaux. 

(pdj) 
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HET ONDERZOEK NAAR DE SZ-TRANSFERS 

VAN UITKERINGEN EN BUDRAGEN 
Ook deze week grasduinen wij 
verder in de resultaten van het 
onderzoek naar de transfers m 
de Sociale Zekerheid. Deze bij
drage handeh over de inter-
kommunautaire verschillen in
zake uitkeringen en bijdragen. 

Daarbij treden vier samenhan
gende tendenzen naar voren: 

— een vermindering van de ver
schillen bij pensioenen, brug
pensioenen en arbeidsonge
schiktheid; 

— een bijzonder sterke toename 
van de verschillen bij werkloos
heid en kinderbijslagen; 

— een verminderd, maar nog 
steeds zeer betekenisvol, Waals 
uitgavensurplus (van 3 1 % naar 
27%); 

— een toename van de verschil
len inzake arbeidsinkomens en 
dus ook van de sociale bijdra
gen. 

TRANSFER TUSSEN 
AKTIEVE GENERATIES 
Ten gevolge van de konvergen-
tie in uitkeringen aan ouderen 
en de divergentie in de uitke
ringen aan de aktieve bevolking 
evolueert het Waalse uitgaven
surplus van een historische en 
demografische intergeneratiomU 
trarufer (pensioentransfer) naar 
een Mciaal-ekorwmLtche traiufer 
tudMn aktieve generatien. D.w.z. 
een aktieve generatie in het eko-
nomisch meer welvarende 
Vlaanderen en de aktieve ge
neratie in het ekonomisch meer 
gedepriveerde Wallonië. Gedu
rende het voorbije decennium is 
een ongelijke •welvaartsbasis 
ontstaan in Vlaanderen en Wal
lonië. De inkomenskloof 
groeide van 1% in 1985 tot meer 
dan 6% in 1992. Het Waalse 
inkomensdeficit situeert zich in 
1992 overwegend bij haar ak
tieve bevolking. Bij de niet meer 
aktieve bevolking is er nog 
steeds een bescheiden surplus, 
al geven de cijfers aan dat de 
nivellering zich hier zeer snel 
voltrekt. 

Het Vlaanue dociale bifdrage-dur-
plud wordt op jaarbasis geschat 
op 6.600 fr. per hoofd van de 
bevolking of 3% van het ge
middelde Vlaamse arbeidsinko
men. Gegeven het WaaUe per 
hoofd uiigaveruurpluó inzake ver
vangingsuitkeringen komt dit 
neer op een jaarlijkse netto 
transfer van Vlaanderen naar 
Wallonië per hoofd van de be
volking van 29.600 fr. Dit be
tekent dat er tussen de betrok
ken regionale balansen van bij
dragen en uitkeringen een ver
schil is van 62%. De onder
zoekers stellen dat hier gew^aagd 
kan worden van een minimale 
schatting omdat het Vlaamse 
per hoofd financieringssurplus 
w£iarschijnlijk groter is in de 
werkgeversbijdragen en vooral 
in de fiskaliteit, o.m. omwille 
van het heffingsprincipe van de 
inkomensprogressiviteit. 

KINDERBIJSLAGEN 
Wat de kinderbijdlagen betreft, 
wijzen de gegevens op een ge
middeld hogere uitgave in Wal
lonië. Het uitgavensurplus in-
Zcike kinderbijslagen bedraagt 
er 11,6% Omgekeerd zijn de 
fiskale uitgaven inzake belas
tingvermindering voor kinderen 
ten laste hoger in Vlaan<^eren 

Gedurende het voorbije decennium ió een ongelijke weLvaartd boéi) ontstaan in Vlaanderen en Wallonië. 
De inkomenökloof groiede van 1% in 1985 tot meer dan 6% in 1992. 

dan in Wallonië. Het Vlaamse 
uitgavensurplus b e d r a a ^ 
11,3%. Door de fiskale uitgaven 
mee in rekening te brengen, 
wordt het globale Waalse so-
cicJe uitgavensurplus inzake te
gemoetkomingen aan gezinnen 
met kinderen ongeveer gehal
veerd (van 11,6% naar 5,8%). 
Hierbij dient aangestipt dat in
zake doelmatigheid de kinder
bijslag globaal veel zw^aarder 
doorweegt dan de belastingver
mindering. Dit is, gezien de 
hoogte van de gemiddelde bij
dragen, niet verwonderlijk. 
Voor België als geheel wordt 
13,4% van de huishoudens met 
kinderen bestaanszeker door de 
kinderbijslag en 9% komt hier
door boven de strenge EG-ar-

moedelijn. Voor de belasting
vermindering is dit respektie-
velijk 2,9% en 1,2%. 

Als gevolg van de sterke so-
ciaal-ekonomische divergentie 
is de netto-transfer over de 
voorbije jaren waarschijnlijk 
aanzienhjk sterker toegenomen 
dan het interkommunautair uit
gavensurplus is afgenomen. De 
sociaal-ekonomische faktor, 
voornamelijk de hogere werk
loosheid in Wallonië, heeft im
mers zow^el een divergerend ef-
fekt aan de bijdragezijde als aan 
de uitgavenzijde. Naar de toe
komst toe wordt dit sociaal-eko-
nomisch verschil gefixeerd in de 
opgebouwde rechten, in het bij
zonder inzake pensioenen. 

GEMIDDELDE UITKERING 

DETERMINANTEN 

De onderzoekeres hebben, bij 
hun onderzoek naar de omvang 
van de Sociale Zekerheid, drie 
determinanten van de transfers 
onderzocht: demografische fak-
toren (verschillende leeftijdsop
bouw), sociaal-ekonomische 
faktoren (verschillende opname 
van uitkeringen) en de diffe
rentiële hoogte van uitkeringen. 
Met betrekking tot de demo-
grafuche faktoren •werd vastge
steld dat de Waalse bevolking 
ouder is dan de Vlaamse. Vooral 
de 65 tot 74-jarigen zijn er re
latief oververtegen-woordigd. 
Voor een adekwaat begrip van de 
Vlaarrue inhaalbeweging in de dek-
tor van de pendioenen aan niet-be-

Hoogte van het gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringstrekkend huishouden, 
Vlaanderen-Wallonië, 1985-1992 (in fir. per maand) . 

Arbeidsinkomen 

SZ-inkomen 

Werkloosheid 

Brugpensioen 

Kinderbijslag 

Pensioen 

Overige uitkeringen 
(1) 

Totaal beschikbaar 
gezinsinkomen 

VLAANDEREN 

1985 

62.800 

20.200 

17.900 

36.000 

7.300 

30.100 

18.900 

64.000 

1992 

71.200 

23.700 

14.400 

41.500 

7.500 

34.000 

20.000 

72.200 

WALLONIË 

1985 

60.900 

25.000 

19.900 

40.900 

7.700 

32.600 

24.300 

61.200 

1992 

64.600 

27.800 

18.100 

39.500 

8.500 

35.300 

19.800 

65.700 

Verschil 
1985 

-3,1 

21,6 

10,7 

12,9 

5,3 

8,0 

25,6 

-4 ,5 

Verschil 
1992 

-9 ,6 

16,2 

23,3 

-4 ,9 

12,6 

3,7 

1,0 

-9 ,4 

Bron: CSB-enquêtes 

(1) Ziekte en invaliditeitsuitkeringen, arbeidongevallen, beroepsziekten en uitkeringen aan minder-validen. 

jaarden en de uitkeringen voor ar-
beiddongedchiktheid it) nut name de 
daling van het aandeel van de 55 tot 
65-jarigen van belang, een daling die 
dterker wat) ui Wallonië dan ui 
Vlaanderen. Volgens de onder
zoekers verklaart de demogra
fische faktor 29% van het 
Waalse uitgavensurplus en 32% 
van het Vlaamse bijdragensur-
plus. Aan de uitgavenzijde is 
voor Wallonië het negatieve ef-
fekt op de pensioenen van een 
oudere bevolking groter dan het 
positieve effekt van een klemere 
aktieve bevolking op de •werk
loosheid en de arbeidsonge
schiktheid. 

Wat de jociaal-ekonomuche fak
toren betreft, treden er bmnen de 
bevolking op aktieve leeftijd 
grote verschillen naar voren met 
betrekking tot de aktiviteits- en 
te^werkstellingsgraden. In Wal
lonië is de tewerkstelhngsgraad 
10 procentpunten lager dan in 
Vljianderen. De verschillen zijn 
vooral groot in de jongere leef-
tijdskategorieën. Bovendien is 
het aandeel deeltijds werkenden 
iets hoger in Wallonië. De la
gere te'werkstellingsgraad 
vormt het spiegelbeeld van meer 
•werkloosheid, iets meer brug
gepensioneerden en meer ar
beidsongeschikten alsook, in 
bijkomende orde, van meer stu
derenden en thuis^werkende 
•vrou^wen. Binnen de niet meer 
aktieve bevolking is het aandeel 
individuele pensioentrekkers la
ger in Wallonië dan in Vleian-
deren; van alle 60/65plussers 
ontvangt in Vljianderen 83% 
een eigen pensioen tegen 80% in 
Wallonië. Van 1985 naar 1992 
neemt in beide regio's het aan
deel indi^viduele pensioentrek
kers toe. De trendbe^weging is 
even^wel sterker in Vlaanderen 
dan in Wallonië. Het Waalse 
pensioensurplus •wordt derhalve 
verklaard door de differentiële 
leeftijdsopbouw van de bevol
king en door de hoogte van de 
uitgekeerde pensioenen. De so
ciaal-ekonomische faktor (het 
gebruik van de uitkeringen) 
heeft een matig dempend effekt 
op de verschillen. 

VERSCHILLEN INZAKE 
UITKERINGEN EN 
BUDRAGEN 

Wat het niveau der uitkeringen 
betreft, •werd vastgesteld dat het 
gemiddeld niveau Vcin de 
Waalse vervangingsinkomens 

f lobaal zo'n 900 fr. per maand 
oger hgt dan in Vlaanderen. 

De werkloosheidsuitkeringen 
liggen in Wallonië 3.200 fr. ho
ger dan in Vlaanderen; de pen
sioenen zijn er 2.700 fr. hoger. 
Het hoger gemiddeld Waalse 
pensioenbedrag •wordt ver
klaard door hogere lonen in het 
verleden. Inzake •werkloos
heidsuitkeringen •worden de 
verschillen vooral verklaard 
door een groter aandeel wrerk-
loze gezinshoofden en gezinnen 
met 2 •werklozen. Brugpensi
oenen en arbeidsontgeschik-
heidsuitkeringen liggen in beide 
regio's op een vergelijkbaar ni
veau. Het hoger niveau van de 
uitkeringen verklaart een be
langrijk, maar zeker niet het 
grootste, deel van het Waalse 
uitgavensurplus inzake werk-
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SOCIAAL 
loosheid en pensioenen. Van 
1985 naar 1991 neemt het ge
wicht van deze faktor in de 
verklaring van de transfers af, 
vooral als gevolg van de stijging 
van de gemiddelde brugpensi
oenen en arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen in Vlaanderen. 
In de takken werkloosheid en 
pensioenen wordt het ge^vicht 
van het verschillende uitke
ringsniveau daarentegen van 
groter belang. Ter verklaring 
van het Vlciamse bijdrage-sur-
plus treedt thans ook het hoger 
gemiddeld arbeidsinkomen als 
faktor naar voren. Hoewel de
mografische en sociaal-ekono-
mische wanverhoudingen 
(meer personen op aktieve leef
tijd en binnen deze groep meer 
w^erkenden) dominant blijven, 
staat het 3% hogere arbeids
inkomen in Vlaanderen voor zo
wat 9% van het bijdrage-sur-
plus. De onderzoekers onder
strepen dit verschU omdat hier 
kennelijk sprake is van een 
trendbreuk. 

"TTTj^is een viering l 
Be feestdag vanUlJJ^^aar wat 
^andeVlaa-^'^J^Sscrffe^ „ I 

gaat er daar af ^" „v,egen van I 

Het antwoord van 
Dehaene 

Jean-Luc Dehaene wordt dus wellicht 
geen voorzitter van de Europese 

konumssie. Hij botste op een veto van 
de Engelse premier John Major. 

Dehaene over zijn kandidatuur en het 
veto, deze week in Knack. 

Pete Townshend 
"The Who is eindelijk dood en 

begraven". Nu er een CD-box ver
schijnt met het muzikale testament van 
de legendansche rockband, verbreekt 

Pete Townshend zijn stilzwijgen. 
Deze week m Weekend Knack. 

En verder.. 
• De wereldbeker voetbal • Vlamingen 
in Voeren • Senes: Het Noorden komt 

dichterbij, Illegalen m België, De 
zomer van 1944, Gemeenteraads-

verhezmgen (Brakel) • De Europese 
knsten-demokraten beraden zich • De 

zaak Uniop • Wie is wie in Bosnië 

Knack 
+ WKKKIM) KN \( K 

+ n;i,I.KNACk + T\l.i:N 

In Wallonië u) de tewerkóteUingégraad 10 procentpunten Lager dan in Vlaanderen. De verdchiUen zijn vooral groot in de jongere 
leeftijddkategoriën. 

Het WaaUe uitgavendurpLui inzake, 
vervangingdinkomeni) wordt voor 
29% verklaard door de oudere 
bevolkingsstruktuur (d.w.z. 
meer pensioenen), voor 39% 
door een hogere opname van 
uitkeringen (m.n. meer werk
loosheidsuitkeringen) en voor 
32% door de hogere uitkerings
niveaus (vooral in werkloos
heids en pensioenen). Het pen-
dioenjurpluj wordt voor 75% ver

klaard door de oudere leeftijds-
struktuur en voor 36% door 
hogere pensioenen. Beide fak-
toren kompenseren ruim
schoots het feit dat binnen de 
niet meer aktieve bevolking het 
aantcJ individuele pensioentrek
kers iets Iciger is in Wallonië. 
Het werkLxMheidMurpUu) wordt 
vooral veroorzciakt door een ho
gere werkloosheidsgraad en, Ln 
mindere mate, door hogere uit

keringen. Het éurpluó inzake ar-
beiddongeitchiktheidduitkeringen 
vindt zijn verklaring in een ho
gere arbeidsongeschiktheid bin
nen de Waalse bevolking op 
aktieve leeftijd. 
Het Vlaamóe bijdrage-éurplud 
%vordt voor 60% verkJjiard door 
een hogere tew^erkstellings-
graad, voor 32% door een groter 
aandeel potentieel tew^erkge-
stelden (relatief groter aandeel 

GEMIDDELD INKOMEN 

Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking naar Inkomensbron 
(in fr. per maand), Vlaanderen-Wallonië, 1985-1992. 

TotAal beschikbaar 
Inkomen 

Inkomen uit arbeid 

Inkomen uit Soc. Zek. 

Vervangingsinkomen 

Pensioen 

Werkloosheid (3) 

Pensioen niet-
bej aarden (4) 

Overigen (5) 

Kinderbijslag 

1985 (1) 

Vlaan
deren 

22.160 

15.310 

5.710 

4.510 

2.460 

670 

930 

400 

1.200 

Wallonië 

21.950 

13.180 

7.680 

6.430 

3.260 

970 

1.390 

770 

1.240 

% Ver-
schU(2) 

-0 ,9 

-14,4 

+ 31,2 

+ 37,8 

+ 29,9 

+ 37,0 

+ 44,2 

+ 72,6 

+ 3,3 

1992 

Vlaan
deren 

26.930 

18.210 

6.940 

5.800 

3.210 

690 

1.300 

580 

1.140 

WaUonië 

25.230 

14.490 

9.000 

7.720 

4.120 

1.460 

1.300 

780 

1.280 

% Ver
schil (2) 

-6 ,4 

-21,8 

+ 27,1 

+ 30,0 

+ 25,9 

+ 80,2 

0,0 

+31,8 

+ 11,6 

l'.LKV. \\Oi:.\Sn.\(i Tl: KOOI' 

(1) Cijfers voor 1985 uitgedrukt m pnjzen van 1992. 

(2) Berekend over gemiddeld voor België. 

(3) Deze gegevens reflekteren voral de dispropotionele aangroei van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 
Wallonië (m 1992. 6 ,1% van de bevolking in het Waalse gewest tegen 3,5% voor Vlaanderen In 1985 was dit 5,2% tegen 4,4%). 
Inkomsten uit andere regelingen (deeltijds, vrijstelling, etc.) zijn mogelijkerwijs minder akkuraat gemeten. 

(4) Brugpensioenen en overlevingspensioenen van personen op aktieve leeftijd. 

(5) Ziekte- en mvakdititeitsuitkeringnen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en uitkeringen aan minder-validen. 

van bevolking op aktieve leef
tijd) en voor 9% door hogere 
arbeidsinkomens. 

KOMMUNAUTAIRE 
BREUKLIJN 

Ondanks het uitgaven-surplus 
kent WaUonië volgens het on
derzoek verhoudingsgewijze 
cianzienhjk meer bestaansonze-
kerheid en armoede dan Vlaan
deren (8,4% tegen 5%). In Wal
lonië is bestaansonzekerheid 
uitgesproken hoog bij vooral de 
jonge aktieve generatie, bij te-
werkgesteiden, gezinnen met 
kinderen en werklozen; terwijl 
er in Vlaanderen beduidend 
meer bestaansonzekerheid 
voorkomt bij bejaarden. De on
derzoekers wijzen erop dat deze 
kommunautaire breuklijn dor de 
generationele dtruktuur van de be-
étaanjonzekerheid relevant ió voor 
het inschatten van de toekomstige 
ontwikkeling van behoeften en be
staansonzekerheid in de beide re
gio's. 

Middels een simulatiepro
gramma werd nagegaan welke 
de sociale impakt zou zijn vcui 
een inter-kommunautaire ge
lijkschakeling van sociale ze
kerheidsbijdragen en -uitgaven 
per hoofd van de bevolking. Het 
volledig en lineair w^egwerken 
van de sociale zekerheidstrans
fers zou verregaande gevolgen 
hebben: armoede zou in Wal
lonië verdubbelen van 8 naar 
17% en zou dciarmee bijna 4 
maal zo hoog worden als in 
Vlaanderen. De inkomenskloof 
tussen Vlaanderen en Wallonië 
zou oplopen tot bijna 20%. 
Hiermee worden de belangrijke 
inkomens- en w^elvaartsnivelle-
rende effekten van de SZ-trans-
fers van Vlaanderen naar Wal
lonië bevestigd. 

F. Ingelaere 
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SOCIAAL 
STOnEREN MAG GEEN PROBLEEM ZIJN 
Naar schatting drie tot vier pro
cent van cille kinderen heeft te 
maken met één of andere vorm 
van stottergedrag. Daar zijn 
drie keer meer jongens dan 
meisjes bij. Ouders, maar ook 
leraars, moeten leren hoe ermee 
om te gaan. 

Het onderwijsblad KLUM 
maakte een overzicht van het 
probleem. Hoe groot is het? 
Wat zijn de s3'Tnptomen van 
stotteren? Waar liggen de oor
zaken ? En hoe reageer je erop ? 
Volgens recente onderzoeken 
begint stotteren vaak al vanaf de 
leeftijd van twee jaar. De helft 
van de stotteraars heeft al pro
blemen voor ze vier zijn. 75% 
voor hun vijfde en 90% voor 
hun negende jaar. 

VERMIJDINGSGEDRAG 

Vaak weet een kind het juiste 
antwoord maar veinst het van 
niet, uit angst op te spreken. Dat 
is vermiflingsgedrag. Een stotte-
raartje leert zichzelf ook truuk-
jes. Zo begint het steevast met 
het woordje „ook", w^at de aan
loop tot het spreken vergemak
kelijkt, of het spreekt de ge
makkelijkste woorden het éérst 
uit, ook al klopt de zin dan 
grammatikaal niet meer. Dat al
les om het uitlachen te ver
mijden. Het meest extreme ge
drag IS zwijgen. 

Ook typisch voor stotteraars is 
een ,,tik". Knipperen met de 
ogen, klakken met de tong, gri
massen trekken, stampen met 
de voeten, krampachtig z^vaaien 
met de armen, enz. Voor het 
kind is het een uitweg voor de 
spanning tijdens het spreken 
Het is een poging om het stot
teren tegen te gaan en heet 
„vechtgedrag". 

NEGATIEVE 
DENKPROCESSEN 

Euh's en hmms' zitten in ieders 
streektaal. Maar stotteraars ha
peren met tussen de woorden, 
maar er middenin. Typisch zijn 
gedeeltelijke woordherhalingen 
(f-f-fiets, of fi-fi-fiets) of het 
verlengen van klanken (ffGets). 
Plofklanken (p, t of k) aan het 
begin van een woord zijn strui
kelstenen. Door het stotteren 
ontwikkelt het kind een aantal 
negatieve denkprocessen. ,,Het 
zal -wel weer niet gaan van
daag", ,,iedereen zal me uit
lachen", of ,,Ik kan niets..." wer
ken het stotteren nog in de 
hand. 
Stotteren is geen ziekte, maar 
een gedrag. Sommige weten
schappers spreken van erfehjke 
oorzaken, anderen van katego-
rische. Als het expressievermo
gen van een kind zich sneller 
ontwikkelt dan zijn spreekver-

Kinderen die stotteren zijn niet ziek. Het ui een gedrag waar ouderd en 
Leraars moeten leren mee omgaan. 

mogen, ontstaat er een kort
sluiting. Een snelle emotionele 
vatbaarheid kan een oorzaak 
zijn. Zo ook een slechte timing 
van de spraakorganen. Maar de 
ademhaling staat niet recht
streeks in verband met stot

teren. En emotionele trauma's of 
konflikten m de vroege kin
derjaren evenmin. Ook de in
telligentie lijdt niet onder het 
stotteren. lïen stotteraartje is 
gemiddeld even slim als een 
vlotte spreker. 

Het-tijd-brengt-raad-principe... 
Het enige dat w^erd aangeraden 
•wat zachter en melodieuzer pro
beren te spreken. Dat vergt ech
ter veel koncentratie en dat 
heeft het kind niet. De terapie 
van vandaag, die toch twee tot 
drie jaar in beslag neemt, be
staat er bij voorbeeld in het kind 
lichaamsbewuster te maken, on
der andere met relaxatieoefe
ningen, zodat het zich niet ge
spannen voelt als het moet spre
ken. 

WEERBAARDER WORDEN 

Stotterende kinderen worden 
ook w^eerbaarder gemaakt en 
dat hebben ze heel erg nodig; 
kinderen kunnen wreed zijn te
gen mekaar en zeker tegen stot
teraars. 

Hoe ga je nu om met een stot
teraar? Niet alleen het kind 
voelt zich hulpeloos. Ook de 
gesprekspartner •weet vaak niet 
hoe hij zich moet gedragen. En
kele tips, ook voor de leerkrach
ten: ,,Doe normaal, maar niet 
alsof er niets aan de hand is". 

Hilda Ujftterhoeven 

<=& Voor inlichtingen over stot-
terterapieën, ouderverenigingen, 
videonuiteriaal, gedpeeialLteerde 
literatuur en zo meer: KLuse, 
Koningsdtraat 131, 1000 Brud-
sel, 02/211.46.60. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouw/ondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwden voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 / 
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EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

hï)eh$öe!e 
go<mtxmCl41 SmvCfVu^'^^^''^ 

.mm 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen ( 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmm 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Bragge 
tel 050-34.30.82 
* dranken * restaurant 
• snacks * zaal voor 50 pers 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag 

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

^ 

N.V. ZAKENKAN11CX)R 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STAnONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds Iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

— \ HERENKLEDING 

f vèrmees 
, / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabnsac 

/ mlgroetraat IZB 
s^ / 'B 9200 Bohoonaarde 
^ dendarmonde 
OSS/48 33 04 - 48 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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LMDIlïï 
EEN EIGEN STEM IN HET ANTI-APARTHEIDSKOOR 

VOLKSNATIONALE KRITIEK OP APARTHEID 

Met het aantreden van een naar raö gemengde regering en 
een nieuwe pre<)i2ent, de zwarte Xhoda-prin^ NeUon 
Mandela, heeft Zuid-Afrika definitief de apartheid achter 
zich gelaten. 
WIJ verheugen onö hierover; zoab de mee<)te menden, 
inderdaad. Maar niet noodzakelijk om dezelfde redenen. 
WIJ hebben zo onze eigen redenen, die tegengcöteld zijn aan 
die van vele anderen. 

aken we ons geen be
goochelingen de hard
ste roepers tegen apart 

1 heid zijn tevens de hard
ste tegenstanders van volkssta-
ten van het volksnationalisme 
in al zijn vormen 

Politieke strukturen op de 
grondslag van volk of ras zijn m 
hun ogen een gruwel en worden 
dan ook gemakkelijk als ,,ras-
sistisch afgedaan 

Als volksnationalisten hebben 
WIJ heel andere bezwaren tegen 
de apartheid, bijgevolg heel an
dere redenen om ons over het 
verdwijnen ervan te verheu
gen 

Staten op volkse grondslag zijn 
immers in Europa de regel, zij 
het zelden op konsekwente 
wijze En de Vlaamse bewegmg, 
zeker de Volksunie, streeft 
evengoed pohtieke zelfstandig
heid na (deelstiiat of staat) voor 
het Vlaamse (Zuidnederlandse) 
volk op een afgebakend grond
gebied De lang bevochten vast
legging van de taalgrens en cJ de 
daarop volgende staatshervor
mingen zijn vormen van apart
heid Apartheid is dus a prion 
en in teorie niet onverdedig
baar 

Maar die van Zuid-Ainka was 
anders Om te beginnen was zij 
niet echt 

DE APARTHEID WAS VALS 
Tussen blank en met-blank, tus
sen Afrikaans en Englikaans, 
bestaan m Zuid-Afrika geen 
duidelijk afgebakende woon-, 
laat staan taalgrenzen Dit belet 
nog niet dat voor kulturele en 
persoonsbetrokken aangelegen
heden eigen regelingen kunnen 
\vorden bedacht Maar voor de 
brume meruen (allerhande half-
bloeden) en de Indierd waren er 
helemaal geen woongebieden voor
zien 

Voor de zwarten wel maar erg 
krap 
Taal- en volksgrenzen verlopen 
soms zeer gnlhg, er bestaat ook 
nergens ter wereld enig verband 
tussen de grootte van een volk 
en die van het door hem be
woonde gebied Niettemin 
moest het tegen de borst stuiten, 
7/8 var het Zuidafnkcianse 
grondgebied toe te wijzen aan 
1/6 van zijn bewoners, de 
blanke Ook al nemen wij m 
aanmerking dat het uitgestrekt 
middengebied inderdaad onge
veer gelijktijdig door Boeren en 
Zoeloe's bereikt werd 

ANC-mditante zingt het ttwarte voLkjlied 

E^n tweede vorm van onechte 
apartheid bestond er in, de 
zwarten uit hun woongebieden 
te doen wegtrekken om in het 
blanke gebied te komen werken 
als „trekarbeiders" 

Deze georganiseerde godtarbeid 
was weliswaar door de Engel
sen begonnen om de diamant-, 
goud- en andere mijnen te ont
ginnen De Boeren bestendig
den dit stelsel echter in de apart
heid Volgens hun eigen teorie 
hadden zij het moeten afschaf
fen en zelf ui de put afdalen 
Lang volgehouden gastarbeid 
leidt immers tot inwijking In 
feite wisten ze er geen blijf mee 
en bouwden dan maar half-au
tonome ,,tO'wnships zoals So-
weto (^öuth-l^st T^Twnship) 
zwarte enclaves in blank ge
bied 

De derde onechtheid lag hierm 
dat de hele ekonomie van een 
toch wel goed ontwikkeld nij-
verheidsland als Zuid Afrika, 
bijgevolg ook de hele weLtand van 
de blanke bovenlaag, niet kan 
draaien zonder de zwarten Het 
gaat niet op, een ,,apart blank 
gebied te organiseren mdien dit 
gebied voor zijn ekonomische 
ontwikkeling niet kan mstaan 
zonder de massale aanwezig
heid van zwarten 

NIET KONSEKWENT 

De apartheid was op een ander, 
zeer belangrijk vlak mkonse-
k-went Het is denkbaar, volgens 
volksnationalisten zelfs wense
lijk •waar mogelijk het grond
gebied van een multi-etmsche 
staat in te delen in autonome 
gebieden per volk Maar het is 
onverdedigbaar, de belangenbe
hartiging naar buiten toe en het 
bed tuur van het (federale) geheel in 
handen van een enkele groep — dan 
nog een minderheid - te leggen 
Dit is nochtans wat tot in het 
recente verleden gebeurd is 
Konsekwente apartheid had 
medebeslissingsrecht over het ge 
heel moeten toekennen aan al de 
.aparte volkeren niet alleen 

zelfbestuur voor eigen zaken 

Alisschien was het apartheids-
regime in zijn nadagen in deze 
richting aan het ontwikkelen er 
waren al dne parlementen, 

maar met zwakke bevoegdheid 
en geen voor de zwarte meer
derheid Wat er ook van zij, 
medebeslissing werd nooit toe
gekend 

Een regime dat gescheiden ont
wikkeling predikt doch slechts 
daar toepast waar het de blan
ken past en dat resulteert in de 
heerschappij van een blanke 
minderheid over een zwarte 
meerderheid i p v samenwer
king tussen volkeren en rassen 
te orgamzeren op grond van 
hun zelfbeschikkingsrecht, ver
dient niet de naam „apartheid" 

NAWEEËN 

Maar het kwaad is geschied De 
tegenstanders van het volksna
tionalisme proberen al een halve 
eeuw lang, en niet zonder suk-
ses, dit m Europa een slechte 
naam te bezorgen door het op 
een hoop te gooien met het 
nation£ial-socialisme Het is te 
verwachten dat zij in Afrika 

vooal dan in Zuid-Afnka, het
zelfde spelletje zullen spelen 
met de apartheid onzaliger na
gedachtenis Agalev-senator 
Ludo Dienckx heeft het op 18 
mei j 1 m de Senaat al gedaan 

Het vergaat de apartheid zoals 
het nationalisme In hun neiam 
werd in de praktijk overheer
sing bewerkt, daar waar de te
orie vrijheid beloofde Met het 
resultaat dat al wie zich nadien 
op die vnjheidsteorie beroept, 
de overheersingspraktijk in het 
gezicht geslmgerd krijgt, nog 
wel het meest door hen die de 
volkeren niet alleen van hun 
vnjheid maar zelfs van hun be
staan willen beroven 

Karel Jansegers 

Volx)enie week Met dezelföe kaarten 
ein eerlijker dpel ̂  

De AWB zag met lege ogen Mandela tot prMÏdent verkozen 
worden 

^ 
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ÜÏÏDEIGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Na afloop van het partijbestuur 
van de Volksunie maandag jL werd 
volgende mededeling verstrekt: 

Het pcirtijbestuur van de 
Volksunie besteedde heel kort 
aandacht aan de zomerkermis 
die de Waalse attraktiepool 
José Happart in het rtjstige 
Voeren aan het opvoeren is. 

Voor de VU is het klaar en 
duidelijk: Happart is geen 
burgemeester en kan het ook 
nooit worden. De regering 
moet zich daar strikt aan hou
den. 

De Franstahgen schijnen niet 
te beseffen dat het territori
aliteitsbeginsel één van de 
hoekstenen van onze federale 
samenwerking is waareian niet 
kan getornd worden: niet in 
Voeren en niet in Vlaams-Bra-
bant. 

Elke bijkomende prikkel zal 
de ergernis in Vlaanderen 
doen toenemen, de autonomie-
gedachte verder ingang doen 
vinden en de eis tot federa
lisering van de sociale zek
erheid steeds luider doen 
^vee^klinken. 

PROGRAMMA UITGEDIEPT 

ANTWERPEN '94 
OFFICIEEL VAN START 

VU-LINT KLAAR 
VOOR OKTOBER 
De VU van Lint heeft zopas 
haar programma en haar lijst 
voor de komende gemeente
raadsverkiezingen voorgesteld. 
Het is een gevarieerde lijst 
waarop zowel jong, minder 
jong, senioren als vrouwen 
evenwichtig naast elkaar prij
ken. Deze VU-lijst werd met 
95% van de stemmen goedge
keurd door de leden. 

De lijst ^vordt getrokken door 
Rik Vercauteren (S^). Vervol
gens Dany Vangermeersch 
(40), Oswald Valgaerts (33), 
Ju l Wildiers (64), Rina Cox 
(40), Geert Conaerts (21), Swa 
Aerts (49), Veerle Schonkeren 
(34), Leo Franck (A6), Rita 
Dielens (43), Herman Bellens 
(53), Ludo Verschaeren (41), 
Mona Van der Auwera (33), 
Swa Rae3miaekers (54), Joke 
Segers (58), Frank Vercauteren 
(31), Ju l Aerts (57). 

Het Volksunieprogramma is tot 
stand gekomen nadat wij onze 
voelhorens hebben uitgestoken 
naar de bevolkingsgroepen uit 
verschillende wijken, milieus, 
sociale kategorieën enz..., 
waarna we getracht hebben 
hierop een beleidsgericht ant
woord te formuleren. Na maan
den van intensief werk, door 
zowel bestuur, leden als kan
didaten hebben we uiteindelijk 
een programma op papier gezet 
dat fris en toekomstgericht is en 
waarbij de haalbaarheid niet uit 
het oog verloren werd. Het is 
een programma waarbij het •wel
zijn van alle Lintenaren centraal 
staat, zonder loze beloften of 
holle woorden. 

ENKELE BELANGRIJKE 
AKSENTEN 

Verkavelingsstop, meer in
spraak en betere informatie 
naar de mensen toe. Geen po
litieke benoemingen, maar aan
wervingen via objektieve kri-
teria. Geen afbraak maar be
houd van het Lints patrimo
nium. Voeren van een echt 
jeugdbeleid: met o.m. een 
jeugdhuis. Betere samenwer
king tussen de verschillende 
politieke partijen in de ge
meente. 

Buitenschoolse kinderopvang 
(tussen 3 en 12 jaar) ook tijdens 
de vakanties, ook voor zieke 
kinderen. Ook aan dagopvang 
voor inwonende bejaarden moet 
gedacht worden. Voeren van 
een gunstig financieel beleid. 
Afschaffen van de verhaalbe-
lasting en vervangen door een 
eerlijke urbanisatieheffing. 

'94 
Betere bereikbaarheid en betere 
behuizing van de administra
tieve diensten van het OCMW. 
Opstellen van een globaal ver
keersplan voor onze gemeente. 
Typische Lintse festiviteiten 
blijven onze aandacht krijgen. 
De verbroedering tussen de Ne
derlandse gemeente Lith en Lint 
moet nieuw leven worden in
geblazen. Aanvang van de uit
bouw van een sport- en re-
kreatiezone. Stimuleren tot 
meer milieubewustzijn. 
Vlaamse bewustmaking van de 
Linste bevolking stimuleren. 

Volksunie-Lint is er van over
tuigd dat met programma en 
kandidaten het vertrouwen van 
de Lintse kiezers kan ge'wonnen 
worden, omdat er in onze gem
eente nood is cian een onge
bonden partij, een partij die 
geen blad voor de mond neemt. 
Een partij met een Vlaamse bet
rouwbaarheid die meer dan ooit 
opkomt voor het belang van 
elke Lintse in'woner. In het bel
ang van de ganse Lintse gem
eenschap is het best dat de hui
dige bestuursmeerderheid van 
VLD-SP-CVP verdwijnt, zij 
heeft stelselmatig over de loop 
der jaren onze gemeente ver
knoeid ! 

In het kader van de toekomst 
van onze Lintse VU-afdeling 
wordt op initiatief van de jong
ste VU-kandidaat, nl. Geert Co
naerts, gewerkt aan de herop
richting van een nieuwe Volks
uniejongeren-kern in Lint. 

c& Meer info bij: Frank Ver
cauteren, Koning Alhertstraat 
33B, 2547 Lint (031454.15.18). 

Onder ruime belangstelhng 
werd op 25 juni het Antwerps 
samenwerkingsverband van 
VU en CVP en onfhankelijken 
voor de komende gemeente
raadsverkiezingen boven de 
doopvont gehouden. Tijdens de 
startdag in de wat al te duistere 
zalen van het Metropolis-kom-
pleks werd in verschillende 
werkgroepen het 10-punten
programma verder uitgediept. 
Deze klus zal in de komende 
mjianden overigens nog een 
ciantal malen, op een kleinere 
schéial, herhaald worden, zodat 
we tegen de verkiezingen zullen 
kunnen beschikken over een 
stevig uitgebalanceerd en ver-
nieu-wend programma dat een 
duidelijk antwoord biedt op de 
problemen die in Antwerpen 
aan de orde zijn. 

In hun slottoespraak wezen zo
wel Mare Van Peel (CVP) als 
Hugo SchUtz (VU) op de dwin
gende noodzciak van het bun
delingsinitiatief. Het feit dat één 
op vier Antwerpenaren op dit 
ogenblik voor het Vlaams Blok 

;ANTWERPEN 
JULI 

Do. 7 MECHELEN: Open ver
gadering met leden en simpatisan-
ten van VU-Mechelen rond gem
eenteraadsverkiezingen. Om 20u. 
in de bovenzaal burelen WZ/Ic 
Dien, Hoogstratenplein. Info: M. 
Hendrickx (015/27.17.27). 

Zo. 10 ANTWERPEN: Fami
lie-uitstap: naar Guldensporenvie-
ring te Kaster. Vertrek om 8u. 15 
parking Holiday Inn (Crest) Ant
werpen. Na Watersymfonie op de 
IJzer (einde 22u.) terug naar Ant
werpen. Deelname: 1.250 fr. (gans 
het programma). Voor inschrijven 
en info: FW-Nationaal, Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent. 

Zo. 10 BERLAAR: Gemeentelijke 
Guldensporenherdenking. Info: 
Walter Luyten (03/482.11.93). 

Zo. 10 EDEGEM: Barbecue in 
Drie Eiken. Vanaf 17u. Volw. 375 
fr. (1/2 fl. wijn inbegr.), kinderen 
200 fr. Inschrijven op voorhand tot 
5/7. Org. VNSE. 

Zo. 10 WOMMELGEM: Gulden-
sporenzangfeest. Om 14u.30 Kerk-
plaats te Wommelgem. Met Ko-

stemt en dat deze partij haar 
invloed wint door een perverse 
uitbuiting van vreemdehn-
gen-vrees en kansarmoede, 
werd door Hugo Schiltz als al
lesbehalve een ludiek en rebels 
protest omschreven. „Dit ^vi)st 
op een diepe malaise, op twijfel, 
op grondige ontevredenheid 
met de gang van zaken, op 
angst, al dan niet terecht, om de 
toekomst van deze stad en haar 
inwoners. Het is dan ook dui
delijk de plicht van alle Ant
werpenaren met zin voor ver
antwoordelijkheid om de han
den in elkaar te slaan en samen 
de uitdaging tegemoet te tre
den." 

Maar niet enkel inzake het pro
gramma en de aanpak is er 
sprake van vemieuAving. Ook 
de lijst is een voorbeeld van hoe 
het anders kan. Waar de CVP 
de verdienste heeft al haar ste
delijke zwaarge^vichten achter
aan op de lijst te plaatsen, mag je 
ook bij de samenstelling van de 
ploeg met VU-kenmerk rustig 
spreken van flinke verfrissing. 

perensemble o.l.v. J. De Houwer 
en de Vendeliers van Broechem. 
Gastoptreden: Orthlahner Schuh-
plattler. Org.: KK Jan Puiraège. 

Zo. 10 MORTSEL: Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Aanslui
tend op misviering van 9u.30: Te 
Deum. Om llu. in de tuin van de 
Dieseghemhoeve: Verwelkoming, 
gelegenheidstoespraak, muzieken-
semble Piston en vendelzwaaien. 
Presentatie: P. De Meulder Toe
gang gratis. Org.: Gemeentebe
stuur l.s.m. Gem. Kulturele Raad. 

Zo. 10 WESTERLO: 11 juK-vier
ing in het KLJ-lokaal, Bosstraat, 
Tongerlo/Westerlo. Om 14u. na
tuurwandeling o.l.v. R. 
Geens-Dierckx; 17u.: toespraak 
door Willy Kuijpers; 18u.: bar
becue. (250 fr.p.p.) Inschrijven 
voor 3/7 bij J. Thys (014/54.48.07) 
of J. Biesemans (014/54.43.73). 
Org.: VU-Westerio. 

Ma. 11 HEIST O/D BERG: Kos
teloos met luxe autocar naar de 
Guldensporenviering op de Grote 
Markt te Brussel. Vertrek om 
18u.30 aan Kultureel Centrum 
Zwaneberg, Bergstraat. Inschrij-

Een aantal politieke neofieten 
deelt ook hier de plaatsen met 
jonge (en soms wat minder 
jonge) rotten in de stedelijke 
politiek. En dit geeft hoop voor 
de toekomst. In een informele 
vergadering beslisten de voor
zitters van de verschillende af
delingen om tot £ian de ver
kiezingen als één ploeg samen te 
werken. Wanneer zij er in sla
gen om samen met de VU-kan-
didaten op de lijst Antwerpen 
'94 een nieuwe dynamiek te 
ontwikkelen en die ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
blijft doorwerken, dan ziet de 
toekomst voor de Antwerpse 
Volksunie er opnieuw een stuk 
beter uit. 

Joris Giebens 

CS» Ben je ge'interesseerd in het 
lO-puntenprogramma. van Ant
werpen '94 of wil je mee helpen 
aan de katnpagne, bel dan gerust 
naar Koen Kennis, van het 
sekretariaat van A94. 
(03/231.90.38). 

ven tot 8 juli bij Roger Van Dijck 
(015/24.80.86). 

Ma. 11 BERCHEM: 11 juli-vier-
ing van de Vlaamse gepensioneer
den in het Alpheusdal om 14u. 
Gastspreker: Jan Jambon (WB). 
Bindteksten en muz. omlijsting: R. 
Van Beeck. 

Za. 30 WESTERLO: Annemie 
Thys nodigt uit. Vanaf zaterdag 
13u.30 in jeugdherberg Het Bos-
wachtershuis tot zondagmiddag 31 
juli. Deelname: 1.000 fr. Men kan 
ook inschrijven voor de afzonder
lijke onderdelen: bezoek Westerlo 
(250 fr.), barbecue vanaf 18u.30 
(350 fr), overnachting (285 fr) 
ontbijt (250 fr.). Inschrijven en 
org.: VU JO-Kempen, 
014/65.63.38. 

AUGUSTUS 

Do. 18 MECHELEN: Open ver
gadering met leden en simpatisan-
ten van VU-Mechelen rond gem
eenteraadsverkiezingen. Om 20u. 
in de bovenzaal burelen WZ/ l c 
Dien, Hoogstratenplein. Info: M. 
Hendrickx (015/27.17.27). 

KORTNIEUWS UIT ANTWERPEN HEIST-OP-DEN-BERG 

KLAAR VOOR STEMBUS 

GESLOTEN 

De arr. VU-sekretariaat, Paleis
straat 133, 2018 Antwerpen, tel. 
en fax 03/238.82.08, zal gedu
rende de vakantieperiode ge
sloten zijn van 18 juli 1994 tot en 
met 19 augustus 1994. 

LIJST 

Tijdens een bijzondere arron-
dissementele raad (30 juni 
1994) keurde de VU de pro-
vincieraadslijst voor het distrikt 
Antwerpen-Burcht/Zwijn-
drecht goed. Ongeveer 90% van 
de stemgerechtigde aanwezigen 
sloten zich daarbij aan. 

De voornaamste plaatsen wer
den als volgt ingevuld: 

1. Koen Pauli (Antwerpen 

2. Clem De Ranter (Hoboken) 

3. Robert De , Cleen 
(Burcht/Zwijndrecht) 

4. Thea Van Gelder (Berchem) 

23. Winfried Van Gramberen 
(Antw^erpen) 

24. Oktaaf Meyntjens, burge
meester (Burcht/Zwijndrecht) 

25. Hugo Schiltz, senator (Ant
werpen) 

De Volksunie van 
Heist-op-den-Berg zal deelne
men aan de gemeenteraadsver
kiezingen met lijsttrekker dr. 
Mare Jans . 

De VU wil naar een open ge
meentebeleid met inspraak voor 
iedereen, daarom zal haar lijst 
ook gekenmerkt worden door 
een belangrijk aantal nieu-we 
kandidaten, die de rijke ideeën 
van de Vlaamse Vrije Demo-
kraten verder willen uitbou-

Zij blijven niet langer aan de 
kant staan, maar wensen aktief 
deel te nemen aan het laatste 

gemeentebestuur van deze 
eeuw. 

Onze voornaamste interesse-
punten zijn de zorg voor de 
ouderen, voor de jongeren, zo-
•wel als de zorg voor het milieu 
en de veiligheid. 

Met de volledige steun van de 
huidige fraktie wordt geopteerd 
voor een nieuwe lijsttrekker, dr. 
Jans uit Heist-op-den-Berg. 

De VU roept iedereen met een 
groot Vlaams hart en een sociale 
en demokratische maatschap
pijvisie gebaseerd op openheid 
en inspraak op met haar mee te 
doen! 
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1 1 DE REGIO 
„VLAMINGEN STEMMEN VOLKSUNIE" PVG IN EVERGEM 

DUIDELIJKHEID 
IN AALST 

EEN GEMEENTELIJKE UJST 
VOOR EEN BETERE POLITIEK 

„Vlamingen stemmen Volks
unie" is het leidmotief van een 
dynamische en homogene groep 
ondernemende mensen die gre
tig en halsreikend uitkijkt naar 
de eerstvolgende gemeente-
raads- en provincieraadsverkie
zingen. 

Reeds tijdens de eerste groeps
voorstelling op 11 maart j.1. 
bleek duidelijk dat de Volksunie 
te Aalst zal slagen in haar op
zet. 

Diverse faktoren tonen dit aan. 
Het sukses van de door de Aal-
sterse afdelingen uitgebrachte 
„Vlaamse Leeuw" met begelei
dende verkiezingsboodschap, is 
overweldigend. In een mum van 
tijd was de oplage de deur uit. 
Wie dit straalplaatje nog niet in 
z'n bezit heeft dient evenwel 
niet te wanhopen. Eerstdaags 
valt de beslissing om een nieuw 
kontingent VU-ceedeetjes ter 
beschikking te stellen. 

Nooit eerder is de lijstvorming 
met zoveel entoesiasme tot 
stand gekomen. Talloze 
Vlaamse families boden hun me
dewerking aan om te zoeken 
naar valabele en ondernemende 
mensen. De definitieve VU-hjst 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen werd overigens door het 
arrondissementeel bestuur van 
de Volksunie bekrachtigd. 

De VU-lijst voor de provinciale 
verkiezingen zal niet lang meer 
op zich laten wachten. AUe na
men zijn bekend, de volgorde 
wordt heel binnenkort vastge
legd. 

VU-KANDIDATEN 
Danny Denayer, Antoine Van 
Der Heyden, 

Noël De Knibber (Terjoden), 
Emi Feusels (Hofstade), Hilde 
Van Ingelgem-Van Driessche, 
Anny D"Hondt-De Smet (Ter
joden), Johan De Veylder 
(Erembodegem), Danny De 
Schrijver (Baardegem), Paul 
Roels (Gijzegem), Georges 
Draps, Marleen Van Der 
Speeten (Nieuwerkerken), 
Geert Verdoodt, Ann De 
Backer-Van Den Berghe (Nieu
werkerken), J a n Van der Eist, 
Robert Van der Stock (Her-
dersem). Dirk Van der Meers-
sche, Annick Couck (Erembo
degem), Piet Nys (Erembode
gem), Inge De Brabanter 
(Erembodegem), Marijke Vlas-
schaert, Gert Schatteman, Si-
monne Van de Velde, Hector 
Van den Bruele (Nieuwerker
ken), Luc Beeckman (Bsiarde-
gem), Anny Van Audenhove 
(Erembodegem), Freddy Ot-
toey, Sylva Temmerman, Louis 
Van de Gucht, Polydoor Huion, 
Luk D"Hondt (Erembodegem), 
Piet De Coninck (Meldert), Jo 
ris Vonck (Moorsel), Jozef 
Fiermans (Moorsel), WUly De 
Petter (Moorsel), Mare Peir-
linckx (Baardegem), Edy Vinck 
(Terjoden), Gaby Cooreman 
(Terjoden), Andree Deblieck, 
Lena Caudron, Herwig Van 
Wilderode en Frans Scheer-
linck (Nieuwerkerken-Terjo-
den). 

(waar niet vermeld zijn de kan
didaten van Aalst) 

OOST-VLAANDEREN 

JULI 

Vr. 8 GENT: Herdenking Gul-
densporenslag. Om 15u. in Grote 
Feestzaal Reinaert, Reinaertstraat. 
M.m.v. VNJ- en E. Hullebroeck-
koor, solo- en samenzang. Feest
redenaar: Peter De Roever. Deu
ren om 14u. Inkom vrij. Org.: 
VWG-Gent. 

Zo. 10 GENT: FW-Gezinsuitstap. 
Naar de Guldensporenviering te 
Kaaster (Fr.VI.). E^n bus vertrekt 
uit Berchem-Antwerpen, de 2de 
vanuit Gent-St.Pieters enstopt in 
Brugge (achter station). Kostprijs: 
1.250 fr. Voor info en uurregeling: 
FW, Bennesteeg 2, 9000 Gent 
(09/223.38.83). 

DRINGENDE 
OPROEP 

Vastbenoemde 
leerkracht? 

Ben je een vastbenoennde 
leerkracht in het vrij of het 
gemeenschapsonderwijs ? 
Wil je boeiend werken met 
politiek geëngageerde jonge
ren? 
Ben je jonger dan 38, dan kan 
je vanaf 1 september 1994 bij 
Volksuniejongeren vzw aan de 
slag, met behoud van loon, 
anciënniteit. 
Bel of schrijf ons: 
VUJO 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 
tel.: 02/217.63.28 

Zo. 10 DENDERMONDE: Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap. Om 
llu. mis in de OLV-kerk, om 
llu.45 volksfeest in het Stadhuis, 
Grote Markt. Toespraak door Her
man Lauwers. Om 12u.46 receptie, 
13u.30 beiaardkoncert. 

Zo. 10 WAASMUNSTER: Fiets 
en/of autozoektocht t.g.v. 11 juli. 
Vertrek: Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat, ts. 13 en 14u. le
dereen welkom. Org. ? A. Verbrug-
genkring. 

Zo. 10 ZOTTEGEM: Vlaamse 
vriendenkring Zottegem organi
seert haar 11 Juli-barbecue. Van 
llu.30 tot 14u.30 in de Bevegemse 
Vijvers. 

Ma. 11 NINOVE: Stedelijke Gul-
densporenherdenking. Met zang 
(romantische Vlaamse liederen), 
optreden van Alkuone, toespraak 
door Maurits Van Liedekerke. Om 
20u. in Kultureel Centrum De 
Plomblom. 
Ma. 11 DEINZE: 11 Juli-viering. 
Om 20u. in het museum van Deinze 
en de Leiestreeek. Toespraak door 
Herman Maes, Presentatie Waker 
De Weirdt. Om 19u. beiaardkon
cert. Org.: Kultuurraad i.s.m. mu-
ziekakademie. 

AUGUSTUS 

Za. 6 WAASMUNSTER: Barbe
cue in de Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat. Vanaf 19u. Kaarten 
aan 3-280 fr, kind. 150 fr. te ver
krijgen bij Patrick DHaese, Sous-
beekstraat 59; Erwin Verdurmen, 
Kapelwijk 24 of bij Antoine Van 
Goethem, Rivierstraat 64. Org.: A. 
Verbruggenkring. 

In februari j.1. maakte Paul Van 
Grembergen zijn plannen be
kend voor een Plüeg van Vrije 
Gemeentenaren, een week na de 
Euro-verkiezingen stelde hij 
ook zijn lijst voor. 
Ondanks de behoorlijke score 
die de VU in Evergem steeds 
haalde is de kans groot dat haar 
raadsleden steeds in de oppo
sitie geparkeerd zullen blijven. 
Wat een spijtige zaak is, want 
aan politiek doen is vooral een 
programma realiseren. Daarom 
is het zaak om extra krachten te 
verzamelen en de bevolking te 
overtuigen dat de aangeboden 
ploeg een stevige basis heeft om 
de gemeente te besturen en dit 
ter wille van alle gemeentena
ren. 
Van Grembergen biedt met zijn 
groep een uitstekende menge-
hng cian: jong en ouder, ervaren 
en fris, man en vrouw. Zo mer
ken vA) oud-schepenen op tus
sen mensen die hun eerste pas
sen in de politiek zetten en naast 
artsen, zaakvoerders en archi-
tekten vinden wij arbeiders en 
bedienden. Bovendien blijven 

sociale betrokkenheid en po
litiek engagement even-wichtig 
verdeeld over de negen kerk
dorpen van Evergem. 
Nu wij de PVG-lijst hebben 
gezien, de mensen kennen en 
hen aan het woord hebben ge
hoord is ons demokratische hart 
gestreeld. En begrijpen \n) 
waarom in Evergem de stap 
werd gezet om met een ver
ruimde lijst naar de kiezer te 
gaan. Het is goed dat naar
gelang de plaatselijke toestand 
of noodwendigheid VU-afdelin
gen kunnen beslissen om alleen 
of in samen^verking met an
deren op te komen. Het be
langrijkste lijkt ons dat, zoals in 
Evergem, uit zon gemengde be-
leidsploegen nieuwe krachten 
kunnen opstaan om op pro
vinciale, gewestelijke of federale 
lijsten voor de Volksunie te kan-
dideren. 
Evergem gaat beslist een boei
ende kiesstrijd tegemoet en ŵ e 
hopen dat deze lijst met zelf
standig denkende geesten een 
mooi resultaat mcig boeken. 

Bart Haers 

WEST-VLAANDEREN 

JULI 

Vr. 8 IZEGEM: Vlaams Huis, va
naf 20u. Zesde kaarting. Ook op 
10/7 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. 9 IZEGEM: 11 JuUviering. 
Zaal Nele, Kerkplein, om 14u.: 
interklubkampioenschap manillen. 
Om 18u. misviering in ST.TUlo-
kerk. Om 20u. Zaal Nele: feest
avond met Bart Cafmeyer en 
OD'Javel. Org.: Sted. raad voor 
Kultuurbeleid. 

Za. 9 ZEDELGEM: Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Ora 20u. in 
de Groene Meersen. Met voor
dracht, volksdans, muziek, vendel-
zwaaien, caféteater. Gaststpreker is 
Carlos Van Louwe. 

Zo. 10 KORTRIJK: Om 20u.30 in 
de Stadsschouwburg: 12de Nati
onale Guldensporen-Zangfeest, 
m.m.v. 7 ANZ-koren, herdenking 
K. Roose en W. De Meyer. So
lozang: Carine Viane. Animatie: 
Cirkus Ronaldo en volkskunst uit 
Fr.-Vlaanderen. Kaarten via sekr. 
vzw. Guldensporenzangfeest, 
St.Jorisstr. 31, 8500 Kortrijk, 
066/21.69.07. 

Zo. 10 DEERLIJK: Braadfeest, 
vanaf 12u. in Gaverkasteel. Vol
wassenen : 350 fr., kinderen 200 fr. 
Org.: vu-Deerlijk (056/77.72.47). 

Zo. 10 IZEGEM: 11 juliviering. 
Wijk De Jager om 17u.: vinken-
zetting Prijs v.d. stad Izegem. 

Ma. 11 IZEGEM: Gemeenteraads
zaal stadhuis om &8u;: officiële 
ontvangst n.a.v. 11 juli. Feestrede 
door e.h. Cyriel Moeyaert. 

Ma. 11 VEURNE: 11 julifeest: De 
Westhoek zingt. Om 20u. in dien
stencentrum De Zonnebloem, 
Zuidstraat 67. Om 17u.30 eucha
ristieviering in de St.Nikléiaskerk; 
om 18u.30 receptie; vanaf 18u.30 
Breughelplank (100 fi-.). 

Za. 16 OOSTROZEBEKE: 3de 
Guldensporen(vinken)zetting om 
17u. 1ste reeks (2000 fr. vooruit): 
Grote Prijs burgemeester De-
medts; 2de reeks (2000 fir. vooruit): 
Grote prijs schepen Verbrugghe. 
Meer dan 200 naturarprijzen (to
tale waarde 100.000fr.). lOtrofeeën 
waaronder 2 gulden sporen. In
schrijving: cafetaria gemeentehjke 
sporthal, van 14 tot 16u. Zetting: 
Tielsteenweg. 

AUGUSTUS 

Zo. 7 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor de wan
deling te St.Jacobskapelle o.l.v.de 
familie Vandamme-Decoene. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

Vr. 12 IZEGEM: Vlaams huis va
naf 20u.: zevende kaarting. Ook op 
14/8 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
de Vlaamse Vrienden. 

Vr. 19 IZEGEM: Domein Wal-
lemote: 9de Vlaams Zomerfeest op 
19, 20 en 21/8. Zangavond i.s.m. 
ANZ o.l.v. Gust Teugels. Op 20/8 
doorlopend bar, "s avonds Kasteel-
fuif voor de jeugd. Zondag voet
balmatch, aperitiefwandeling, ge
roosterde kip. Vanaf 14u.: animatie. 
Org.: VU-VUJO-FW-VWG en 
de klubs van het Vlaams Huis. 

Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
4u.: start voettocht naar Diks-
muide, t.g.v. IJzerbedevaart. Org.: 
Wandelklub Vlaams Huis. 

Zo. 28 IZEGEM: Vlaams Huis, 
Grote Markt, vanaf 16u.: feest
viering 15 jaar Vlaams Huis in 
Izegem. Org.: Pol Heldenbergh en 
alle ver. v.h. Vlaams Huis. 

BRABANT 
JULI 
Vr. 8 LENNIK: Viering Vlaan-
derens Feest. Om 20u. in de po
lyvalente zaal van de Gemeentehjke 
Jongensschool, H. Ghijselenstraat 
te Lennik-Centrum. Feestrede: 
Eddy Baldewijns (voorzitter 
VI.Raad). Tal van muzikale op
tredens en samenzang. Org.: 11 
julikomitee i.s.m. gemeentebestuur 
en kultuurraad. 

Za. 9 JETTE: Guldensporenher-
denking in het St.PieterskoUege. 
Deuren ora 13u.30. 

Zo. 10 OVERUSE: 25ste Gul
densporenviering van de Druiven-
streek, in en rond KC De Bosuil, 
Wltherendreef 1 te Jezus-Eik. Om 
17u.: De honden in het Zegekoor 
(teater); 18u.30: verwelkoming, 
optredens en gelegenheidstoe
spraak; om 20u.45 bal. Org.: 
VKD- Spoorslag. 

STEUNFONDS 
EURO-
KAMPAGNE 
De 4de lijst werd afgesloten op 
een bedrag van 279.423 fr. 

Ondertussen w^erd dit nog even 
aangedicht. 
4de lijst 279.423 
5de lijst 
H. Bruylandt, Tervuren 1.000 
W Ceuppens, Dilbeek . 1.000 
J a n Van Borm, Bornem 1.000 
C.D., Jet te 2.000 
G. De Munck-Lefebure, 
St.Gillis-Waas 10.000 
C. Van der Spurt, 
Herenthout 1.000 
R. Baeckeland, 
Middelkerke 1.000 
Mej. C. Roex, Maaseik . 1.000 
Totaal 5de l i j s t . . . . 18.000 
TOTAAL 297.423 

AKTIE 
LEEUWEVLAG 
Op maandag 11 juli a.s. vieren 
wij het feest van de Vlaamse 
gemeenschap. De werkgroep 
„Aktie Leeuwevlag"" zet zich in 
om het bevlaggen te stimuleren. 
Wie in het Waasland nog niet 
over een leeuwevlag beschikt, 
kan terecht op volgende adres^ 
sen: Romain De Grave, Eeck-
bergstraat 20 te St.-Gilhs 
(770.70.62); Herman Van 
Alieghem, Nieuwkerkenstraat 2 
te St.-GUlis (770.79.17) of Al
bert Maes, Kapelestraat 32 te 
De Klinge (770.63.80). 

LIMBURG 
JULI 

Zo. 10 NEERPELT: FamiUebar-
becue op de terreinen van Scouts-
rally-Neerpeh. Vanaf 16u.30. 350 
fr.p.p., 150 fr. voor -12j. Inschrij
ven: Leo Domen, 011/64.33.03. 
Org.: Neerpelter Vlaamse Vereni-
ging (NW). 

NA DE 
11 JULI-VIERING 
TE BRUSSEL 
Na de 11 juli-viering op de 
Grote Markt te Brussel nodigt 
het arrondissementeel bestuur 
van de VU-Brussel iedereen uit 
om nog een glas te komen drin
ken en wat na te praten. 

Plaats van afspraak: „De Over-
molen", ex-café „Midi-Bourse", 
Anspachlaan 189 (op de hoek 
met het Fontainassplein) te 
1000 Brussel. 

Van 21 uur tot... 

GEMEEffTE 
OVERUSE 

Het GEMEEMTEBESTUUR van 
OVERUSE werft ' hallge
schoolde arbeiders aan In 
vast verband. 

Nadere inlichtingen kunnen 
bekomen worden op de re-
kendienst-personeelsdienst 
van het gemeentebestuur van 
Overijse, tel. 02/68760.40. 

De kandidaturen dienen ge
stuurd naar het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen 
van en te 3090 OVERIJSE. De 
kandidatenlijst wordt afgeslo
ten op 29 juli 1994. 

4^ WOENSDAG 6 JUU 1994 



DOPINGKONTROLE NEGATIEF? DAN MAG JE MEE MET DE 

18de VREDESFIETSELING 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Het vaLt niet mee om akt'wlte'Uen die hun öukjeó en 
deugdelijkheid al lang bewezen hebben, ieder jaar opnieuw 
aan te kondigen abof ze voor de eerste keer doorgaan. De 
Vredcéfietéeling naar de IJzerbedevaart u) zo'n ma
nifestatie, haar reputatie l) even ötevig aU haar traditie 
oud iö. Een korte praktische mededeling zou hier moeten 
vobtaan, want iedereen weet toch al zoetjesaan waar het 
hierom gaat: voor de W^ keer trappen meer dan 100 jonge 
jportievelingen vanuit het bronsgroen eikenhout naar de 
polderklei van de IJzervlakte, en dit heus niet enkel voor de 
lol... 

D
e fietskaravcian vertrekt 
vanuit Voeren, ^vaarmee 
de fietsers, meer dan ooit, 
hun niet aflatende sym-

patie betuigen voor deze mooie 
maar beproefde Vlaamse ge
meente en haar bewoners. Als 
een pijl schiet de Vredesflet-
seling dan d^vars doorheen 
Vlaanderen tot in Diksmuide. 
Als moderne pelgrims rijden de 
Vredesfletsers naar de IJzer-
vlakte waar decennia geleden, 
in tragische omtandigheden, de 
politieke Vlaamse Beweging 
kiemde. De Vredesfletseling, 
ontstaan in de schoot van de 
Volksuniejongeren, is een tocht 
voor al wie begaan is met een 
zelfstandig, vredig en verdraag
zaam Vlaanderen. 

Het is natuurlijk niet allemaal 
diepe ernst. J e krijgt ruim
schoots de tijd voor een pUsje, 
een dansje en een vrolijke bab
bel. Want de Vredesfletseling 
naar de IJzerbedevaart is een 
unieke kombinatie van sport, 
ontspcuining, vorming en be
zinning ! 

TRAJEKT 

O p donderdag 25 augustus om 
13.30 u. vertrekt een eerste 
groep aan het Veltmanshuis in 
Sint-Martens-Voeren. Via 
Maastricht en Bilzen gaat het 
dan richting Tienen waar over
nacht wordt in het Stedelijk 
Sporthuis. 

Vrijdagochtend 26 augustus is 
het -weer trappen geblazen. Van 
Tienen naar Hombeek (Meche-
len) waar een stevig middag
maal is voorzien. De fietsers die 
vanuit Brussel vetrekken slui
ten er na de maaltijd aan bij de 
groep. Samen rijden ze dan door 
tot het Oostvlaamse Overmere 
waar de groep uit de Kempen 
(zie verder) het peloton ver
voegt. 

Vanuit de Kempen vertrekken 
op vrijdagochtend twee groe
pen: één uit Weelde en één uit 
Arendonk. Zij komen om 10 uur 
samen in Herentals en fietsen 
dan door naar Wommelgem 
waar de familie Herbosch hen 
onthaalt op een maaltijd met 
Bruegheliaanse allures. Via 
Berchem wordt er dan door
getrapt tot in Overmere. 

Dan trekt de ganse karavaan 
verder tot in Gent (de prachtige 
jeugdherberg in de Sint-Wido-
straat is opnieuw afgehuurd). 
Na (alweer) een overvloedig 
maal, een vormingsaktiviteit en 
een avondwandelingetje in het 
stadscentrum, wordt genoten 
van een -welverdiende rust. 

Zaterdag 17 augustus, na een 
uitgekiend vormingspro
gramma en een lichte lunch, 
klimt iedereen weer in het zadel. 
Uiteraard zijn ook nu weer en
kele stop-, rust-, drink- en plóis-
pauzes voozien, maar einddoel 

TRAJEKTSPONSORS 
De Vredesfletseling w^ordt traditiegetrouw afgelegd in drie 
trajekten van ongeveer 100 kilometer: Voeren-Tienen, Tie
nen-Gent of Herentals-Gent en Gent-Diksmuide. Om de 
deelnemingsprijs binnen het budget van jongeren, voor
namelijk scholieren en studenten te houden, •wordt een beroep 
gedaan op de VU-mandatarissen met de vraag een trajekt te 
sponsoren ten bedrage van 10 frank per kilometer. On
derstaande trajektsponsors schonken met gullen hand. De 
Werkgroep Vredesfletseling dankt hen hartelijk voor hun 
financiële steun. 

'STxc Anicaux (Brussel), Laurens Appeltans (Herk-de-Stad), 
Frieda Brepoels (Hasselt), Kris Broekaert (Brussel), Her
man Burghgrave (Grembergen), Jan Caudron (Erpe), 
Simonne Janssen-Vanoppem (Zolder), Willy Knijpers 
(Herent), Herman Lauw^ers (Brasschaat), Jan Loones 
(Oostduinkerke), Nelly Maes (Sint-Niklaas), Johan 'Sau-
wens (Bilzen), Hugo Schiltz (Antwerpen), NoraTommelein 
(Vilvoorde), Jos Truyen (As), Jef Van Bree (Overpelt), 
Kris Van Dijck (Dessel), Robert Van Duyse (De Klinge), 
Aïichel van Neste (Diegem), E^ienne Van Vaerenbergh 
(Sint-Kwintens-Lennik), Jaak Vandemeulebroucke (Oos
tende). 

Met dank aan Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen. 

De Vredesfletseling: samen doortrappen tot in Diksmuide. 

is en blijft Diksmuide! Om 18 
uur w^ordt heel de bende Vre-
desfletselingen opgewacht aan 
de Pax-poort. Naar jaarlijkse 
traditie verwelkomen enkele 
kopstukken van het IJzerbe-
devaartkomite en Vos (als ze al 
niet meereden met de Vredes
fletseling) de moedige pedaal-
ridders, waarna een korte be-
zinningsstonde plaatsheeft. 
Daarna staat er de fietsers een 
ekskies koud buffet te wachten, 
verzorgd door V O V O en op
gediend in hun feesthid. In die
zelfde VOVO-hal wordt de dag 
uitbundig maar toch waardig 
afgesloten met een Vlaams-na-
tionale knalfuif. Na de fuif kan 

je lekker uitwaaien want de Vre
desfletsers overnachten in ten
ten en op de bedevaartweide. 

We hoeven je niet meer te ver
tellen dat op zondag 28 au
gustus om 11 uur de 67^" I J 
zerbedevaart doorgaat, wéiar 
alle Vredesfletsers op het appel 
verschijnen! 

De terugreis (met autobussen 
en vrachtwages voor de rijwie
len) is voorzien om 15.30 u. 

INSCHRIJVEN EN INFO 
Wie wil inschrijven of het vol
ledige programma en de rou
tebeschrijving met alle aanslui-
tingspunten wenst, vult onder

staande bon in en stuurt die 
terug voor 12 augustus naar het 
sekretriaat van de Vredesflet
seling: Barrikadenplein 12 in 
1000 Brussel. Al vide tijdig in
schrijft ontvangt nog een brief 
met alle nodige praktische in
formatie. 

Wie vanuit Voeren vertrekt 
wordt vriendelijk verzocht zelf 
kontakt op te nemen met het 
Vredesfletselingsekretariaat om 
de verplaatsing naar Voeren te 
regelen. 

Wie vanuit de Kempen vertrekt 
neemt best nog eens kontakt op 
met Kris Van Dijck 
(014/37.24.54) voor de Aren
donkroute en met Karel Ver-
maercke (014/65.63.38) voor 
de Weelderoute. 

PRIJS/KWALITEIT 

Wie inschrijft en betaalt krijgt 
bij het vertrek een heus heup
zakje kado, handig om je zak
geld, sigaretten (?!) en drui-
vensuiker in op te bergen. 

In het Inschrijvingsgeld is, naast 
de overnachtingen, maaltijden, 
vormings- en ontspanningsak-
tiviteiten, tevens voorzien: I) 
verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en medische 
kosten; 2) toegangsbewijs voor 
de IJzerbedevaart; 3) rijks
wacht- en politiebegeleiding; 4) 
begeleiding van eigen Vredes-
fietseling-motorrijder; 5) 
vrachtwagen voor je bagage en 
bezemwagen -waar je hopelijk 
niet in verzeilt. 

Het Vlaams Kruis staat zoals 
steeds weer onbaatzuchtig pa
raat met daad en raad. 

K 
DEELNEMINGSSTROOKJE 
invullen en voor 12 augustus '94 opsturen naar het sekretariaat van de Vredesfletseling, 
Barrikadenplein 12 in 1000 Brussel 

naam en voornaam: 

straat en niunmer: 

postnummer en gemeente: 

tel.: 

O wenst meer informatie en zou daarom graag de folder ontvangen waarin het volledige 
programma en de routebeschrijving zijn opgenomen 

neemt deel aan de 18'*' Vredesfletseling en vertrekt op 

O donderdag 25 augustus in Voeren (1.570 fr.) 

O vrijdag 26 augustus (1.250 fr.) in 

O zaterdag 27 augustus (500 fr.a in 

O ik kom terug met de bus (250 &•.) 

ik stort fir. op rek.nr. 435-0256851-75 van de Vredesfletseling. 

handtekening. 
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BOEIN 
OP REIS NAAR NEDERLAND MEER MET 

VERSTERKER OPEN EN DE BEUK ERIN! 

Het weggeven van adembemmende dola't) behoort tot het dromenrijk 
van menig heginmnde gitariót. 

In de DominicM-reidgidd over Nederland worden ook de kleine dorpjed 
en dteden niet over het hoofd gezien. 

De bekende Dominicud-reisgid-
senreeks had de jongste jaren 
heel wat te vieren. Twee "spe
ciale" gidsen zetten de feeste
lijkheden in de verf: verleden 
jaar verscheen de honderdste 
reisgids, De Maan. En n.a.v. de 
zilveren verjaardag in 1994 
zocht men het aan de eigen 
haard: Nederland. 

Deze gids vol "reislust opw^ek-
kende informatie" kunnen we 
de Vlamingen •warm aanbeve
len. Het 350 bladzijden dikke 
boek •werd ingedeeld volgens de 
Nederlandse provincies. Van 
steden en dorpen kan je kleine 
of uitgebreide portretten lezen. 
De klemtoon ligt op kunsthis
torische en toeristische infor
matie, praktische tips, en aan
raders uit de omge^ving. 

Maar de samenstellers hebben 
een dubbele meerwaarde toe
gevoegd aan Nederland. In 75 
"reportages" over de meest uit
eenlopende onderwerpen hoopt 
men de kandidciat-reiziger op 
een idee te brengen of op een 
aantrekkelijke wijze minder be
kende maar originele beziens-
•waardigheden of evenementen 
bekendheid te geven. Een tien
tal bekende Nederlanders geeft 
zijn vizie op (een stukje) Ne
derland dat voor hen een bij
zondere waarde heeft. 

Beukende akkoorden, vlotte 
tremelo's, rajiendsnelle ri^es, 
gierende solo's en snerpende fla
geoletten op een stevige beat die 
uit de 'k weet-niet-hoe-
veel-^vatt-boxen knallen, dit al
les net niet overstemd door het 
joelen, huilen, fluiten, klappen 
en stampen van horden •wild-en-
toesiaste fans... 

Hoeveel puistige pubers koes
teren niet deze droom, onder-
•wijl imaginaire solo's op een 
denkbeeldige gitaar ten beste 
gevend (sommigen kunnen zich 
de lukse van een tennisracket of 
mattenklopper permitteren), 
thuis met tuitende oren tegen de 
loeiende boxen van vaders hifi-
installatie, of drijfnat van het 
zweet op één of andere zompige 
fuif. Tal van hippe jongelui laten 
zich in die fase van hun leven 
inschrijven in één of andere mu-
ziekaJcademie om gitaarlessen te 
volgen. Maar haast even talrijk 
zijn diegenen die er snel weer de 
brui aan geven, want die aarts-
moeüijke vinger zettingen, die 
oervervelende toonladders en 
loopjes, die nu eenmaal eigen 
zijn aan de studie van de klas
sieke gitaar, gaan snel de keel 
uithangen. Bovendien is het le
zen van uitgeschreven 
Bach-partituren verdraaid las
tig vergeleken bij de éikkoor-
denschemaatjes bij de teksten 
van Simon & Garfunkel. Ze 
hadden het zich toch anders 
voorgesteld, over het voorne
men om de nieu'we JLmi Hen-
drix te worden rept niemand 
nog een -woord. Die onhandel
bare Spaanse gitaar verd^wijnt 
in haar kunststoffen hoesje en 
komt er enkel nog eens uit om 
The hoiue of the RLiing Sun te 
begeleiden bij het kamp^voiur op 
het jaarhjkse Chirobivak. 

Als bekende Vlaming in Ne
derland krijgt ook Urbanus 
(Van Anus) het woord. Hij 
•wordt aangekondigd als "Bel
gisch artiest". De samenstellers 
van de reisgids hebben de Vla
mingen hiermee geen dienst be-
•wezen. Van Anus zegt: "Ik ga 
eigenlijk alleen naar Nederland 
als het moet voor optredens of 
televisie, dus denk ik bij Ne
derland vooral aan snel^wegen 
en van die natte vrachtwagens 
voor je neus. Het mooiste van 
Nederland is voor mij het bordje 
Breda, als ik op de terugweg 
ben, want dan ben ik bijna 
thuis." Nederland is in Vlaan
deren geliefder dan de Belgi
sche artiest onze noorderburen 
voorhoudt. 

De reportages in de gids vor
men één aspekt dat de gids ook 
in de luie zetel aantrekkelijk 
maakt. Ook op een ander vlak 
schiet Nederland boven het ge
middelde. Acht van Nederlands 
bekendste fotografen leverden 
zwartwit foto's die de redaktie 
terecht markanter vond dan de 
klassieke toeristische prent-
kaarten die iedereen kent. 

(Pdj) 

<=> Nederland. Dominictui Reekj, 
Gottmer Reutgidden, Haarlem. 
1994, 551 bU, 900 fr. 

En toch zijn er doordu^wertjes. 
Koppigaards die de akademie-
jaren doorstaan en zelf de over
gang naar het konservatorium 
wagen, maar ook selfmade-gi
taristen die op den duur ook 
aardig overweg kunnen met hun 
instrument. Maar tot welke ka-
tegorie ook behorend, wde zich 
enigszins van het rechte pad der 
klassieke gitaarstudie verwij
dert, komt op een gegeven mo
ment toch voor tal van vragen 
en muziektechnische proble
men te staan. Elen betrouwbaar, 
verhelderend en overzichtelijk 

handboek kan daarbij in zulke 
gevallen een behulpzame gids 
zijn. 

NASLAGWERK 

Gitaarboeken zat! zal u nu mis
schien denken. Maar het boek 
De Gitaar {Handboek voor de gi
tariót, amateur of profeddional, 
akoeétióch of elektrisch, rock, blued, 
jazz of folk om volledig te zijn) 
van Ralph Denyer behoort tot 
de beste in z'n soort. Het boek 
had al een ste^vige reputatie bij 
de gitaarfreaks, maar nu deze 
geheel herziene en bijge^werkte 

Z i, i. 

druk er is lijkt het er sterk op dat 
deze uitgave hét naslagwerk 
voor de amateur en de pro
fessional wordt! 

Aan de hand van honderden 
foto's, kleur en zwart-wit, en 
tekeningen •worden alle belang
rijke facetten van de gitaar be
handeld. J e krijgt een overzicht 
van de verschillende typen 
akoestsiche en elektrische gi
taren en een komplete hand
leiding voor het bespelen van 
het instrviment. De meer dan 
800 vingerzettingen en akkoor
den zijn duidelijk en schema
tisch voorgesteld. Maar ook ad
viezen over aankoop, onder
houd en reparatie, alles over 
gitaar-hardware, geluidsinstal
laties, speciale effekten en op-
namemogeUjkheden •vind je in 
dit gitaarboek. Ralph Denyers 
naslagwerk opent met een voor-
•woord van sessie-gitarist Ro
bert Fripp, waarna in een eerste 
hoofdstuk uitvoerig -wordt in-

f egaan op de specifieke stijl-
enmerken van 24 wereldver

maarde gitaargoeroe's, van 
Django Reinhardt over Chuck 
Berry, B.B. King, Eric Clapton, 
Jimi Hendrix, Frank Zappa, 
Andy Summers e.a. tot Steve 
Vai. 

Schaf De Gitaar van Ralph De
nyer aan, kruip met je Fender of 
Gibdon in de kelder of op de 
zolder en bhjf oefenen. Wie 
•weet sta je dan binnen enkele 
jaren, in de volgende vermeer
derde druk, tussen bovenver
melde grootheden ? 

(ts) 

c» De Gitaar. Handboek, voor de 
gitaridt. Ralph Denyer. Uitg. 
H.J.W. Becht - Haarlem/Singel 
262, Antwerpen. 1994, 256 blx., 
799fr. 

MINDER 
In 1992 richtten Hanneke van 
Veen en Rob van Eeden naar Ame
rikaans model een Nederlandse 
Vrekkenkrant op. Het blad werd 
een groot sukses: nu al 3.500 
abonnees. Het paar •werd be
kend als vrekkenechtpaar. De 
Nederlandse "zuinigheid" is bij 
de "Boergondische" Vlamingen 
spreekwoordelijk. Toch is er 
meer aan de hand. Zuinig leven 
betekent ook meer milieube-
wxist leven. Zuinig leven be
antwoordt aan een trend van 
•weerzin tegen de allesoverheer
sende overkonsumptie. De ma
teriële •waarden van het leven 
boeten dan aan belang in ten 
voordele van de échte \vaar-
den. 

Bovendien is kreatief versobe
ren leuk, al is de •vindingrijk
heid soms echt lach^wekkend. 
O p basis van de talrijke re-
akties op de Vrekkenkrant 
(brieven, kaarten, boeken, 
knipsels en voorbeelden) stel
den Van Veen en Van lïeden het 
boekje Meer doen met minder sa
men. Het is een lang pleidooi 
voor kreatieve versobering, ge
lardeerd met tientallen tips. Én
kele voorbeelden: •washandje 
versleten ? Keer het om en knip 
de rafels bij. Een koffiefilter 
gaat best twee keer mee. 

De levensduur van een over
hemd kan met twee jaar ver
lengd •worden als je boord en 
manchette omdraait. Zet de ter-
mostaat eens stiekem één 
graadje lager, wedden dat nie
mand het merkt? In een ge
woon pintje bier zit het meeste 
alkohol voor je geld. Met pan
nelikkers kan je ook konfituur-
potten en botervlootjes leeg-
schrapen. Trek nooit als eerste 
het toilet door. Eén dag per 
•week: kliekjesdag. Enzovoort. 
J e zou versteld staat hoeveel je 
bespaart. 

De auteurs wijdden een heel 
hoofdstukje aan het kopen van 
kadootjes. Wie een optelsom
metje maakt komt êd gauw aan 
meer dan •vijftig te kopen ka
dootjes op een jaar. Vermenig
vuldig dat met een gemiddeld 
prijskaartje en je stelt vast dat 
je jaarlijks een fortuin uitgeeft 
aan geschenkjes. Van Veen en 
Van Eeden doen enkele sug
gesties. Voor de kinderkado-
tjes: ga naar deSlegte voor een 
karrevracht leuke kinderboe
ken of wacht een spotgoedkope 
aanbieding af om een stapel 
stiften en kleurtjes aan te schaf
fen. Voor de •wijnliefliebbers: 
koop een goed wijntje met een 
grote hoeveelheid (specisde 
korting!) in aanbieding aan. 
Lever diensten: een bon voor 
baby-sitten bij jonge echtparen 
(desnoods een strippenkaart 
als het kadootje wat duurder 
mag zijn), een bon voor gras 
maaien bij wie niet graag in de 
tuin •werkt, ... Maak zelf ka
dootjes: beplakte dozen, plan-
testekken, gegraveerde gla
zen,... En vergeet niet, het gaat 
tenslotte slechts om het ge
baar! 

(Pdj) 

c» Meer doen met minder. Han
neke van Veen en Rob van Eeden. 
Aramith uitgeverd, Btoemen-
daal, 1994, 142 blx, 599 fr. 
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TORHOUT/WERCHTER'94 

RARE VOGELS OP EEN FESTIVALWEIDE 
Tot op een half uurtje -wandelen 
van de festivalweide, voor de 
kenners: in het straatje dat op 
de Werchtersesteenweg uit
loopt ter hoogte van de vroegere 
La Bamba, vond men nog een 
biertent. Men had er een te
levisietoestel geïnstalleerd. En
kele tientallen voetbalkenners 
keken er zondagavond naar Sa-
oedi-Arabië—Zweden. Het wa
ren overwegend leden van de 
lokale dorpsgemeenschap. 
Thuis en toch ook niet thuis 
temidden een geïmproviseerde 
parking-camping. 

Verder naar het festival toe, 
stoot je weer om de haverklap 
op autochtonen. Ditmaal van 
het soort bij wie de nieuw^s-
gierigheid het wint op de voet-
balhonger. De diaken van de 
buurgemeente Haacht met zijn 
vrouw bievoorbeeld. lïen al ou
der echtpaar dat afkeurend het 
losgeslagen jonge geweld ga
deslaat. ISen oude stamgast in 
een Werchters kafee die ver
broedert met een jonge Neder
lander. Fietsende gezinnetjes 
die dubbel gekoncentreerd, op 
het verkeer en op elkaar, door 
de voetgangersstroom slcJom-
men. 

IN DE MARGE 

In de marge van wat sommigen 
zich herinneren als het Rock'n 
Blues Festival valt er elk jaar in 
Werchter heel wat boeiends te 
zien. Ongeveer elke variëteit 
van de menselijke soort maakt 
er zijn opwachting. In T-shirts, 
van alle maten en kleuren. Van 
Gaia en Greenpeace tot Sepul-
tura, Therapy ? of Tool. De jon
gens op blote voeten. De jon
gens met combat-shoes en le
gersokken. Alaurice Vandaele 
en Herman Brussehnans. De 
meisjes in een afgeknipte jeans-
short. De meisjes in een uit-
gerafelde jeansshort. De meisjes 
in een omgezoomde jeansshort. 
Het meisje in een omgezoomde 
jeansshort waar rafels onder ge
naaid werden. Vlaanderen (en 
een stuk van Wallonië en van 
Nederland) op z'n echtst. 

O p konijn met pruimen na kan 
je tijdens het festival wel on
geveer alles eten. Zelfs "Hol
landse hcimburgers". Drinken 
was er ook in overvloed, ge
lukkig maar. De Primus Light 
voerde de boventoon. E^n an
derhalve literfles water kostte 
tachtig frank. Gratis waren de 
nieuwe petjes van sponsor 
Belga. Het vormeloze maar 
sympatieke hoedje heeft plaats
gemaakt voor een viriele honk
bal-pet. Nieuw ook waren de 
camping-festivals. De bedoeling 
was de overlast in de dorps
centra de avond voor het fes
tival wat weg te nemen. Daarin 
zijn de organisatoren gelukt. 
Zes- tot achtduizend festival
gangers werden wat onschul
diger dan vroeger beziggehou
den op een pre-festival. 

De muziek was minder rijkelijk 
geschakeerd dan het publiek en 
de voedingsfaciliteiten. Veel 
harde muziek, die naar verluidt 
vooral jonge festivalgangers 
kon bekoren. Men zegt dat het 
huidige generatiekonflikt in de 

In Torhout mocht 1 op 25 bezoekers zich journalist noemen. 

rock nooit scherper was. Er 
werd een lijn getrokken tussen 
oudjes als John Hiatt en Peter 
Gabriel en de rest (Clawfïnger, 
Heimet, Grant Lee Buffalo, 
Therapy?, Buffalo Tom, Spin 
Doctors, Sepvdtura, Rage 
against the Machine, Aero-
smith). 

Maar zelfs dan nog leek een 
meerderheid van toeschouwers 
de koncerten eerder gelaten te 
ondergaan. Al speelde de hitte 
daarbij natuurlijk een belang
rijke rol. Peter Gabriel, op 
wiens optreden de pers formi
dabele kritiek leverde, o.m. om
dat hij op het zeiu^derige af 
politiek met muziek vermengde, 
presteerde het om enkele van 
zijn songs in het Nederlands eian 
te kondigen. Daarmee over
schreed hij niet de grenzen van 
de pathetiek, zoals de doorgaans 
Vlaamse Gazet van Antwerpen 
schreef. Peter Gabriel bewees 
hierdoor in tegenstelling tot veel 
van zijn angelsaksische Kollega's 
respekt te kunnen opbrengen 
voor de taal en kuituur van zijn 
publiek. Niks pathetisch (Van 
Dale: "uitdrukking gevend aan 
hartstochtelijke bewogenheid", 
en "medegevoel wekkend of 
trachtend te -wekken") aan, vin
den ^vij. 

E^n belangrijker domper op het 
festival was de dood van een 
28-jarige Nederlander in Tor
hout. Hij overleed aan de ge
volgen van een hartaanval. De 
man stond bekend als een ge
reputeerd head-banger. Bij deze 
dansvorm wordt het hoofd soms 
uren aan een stuk heftig op en 
neer, links en rechts geschud. Er 
zijn al eerder fatale problemen 
mee geweest, ten gevolge van 
dodelijke letsels aan de nek of 
het hart. De rijkswacht verwees 
ook naar de hitte die een rol 
gespeeld kan hebben. De or

ganisatoren van het festival kon 
niets venveten worden. O p dit 
trjigische ongeval na verliep het 
Vlaamse dubbelfestival weer 
eens vlekkeloos. Het kan niet 

genoeg beklemtoond worden. 
Vandaar allicht dat er volgens 
Belga in Torhout 2.000 pers-
pjisjes uitgereikt werden. Eén 
op 25 TAV-bezoekers was ge

durende één dag joemaüst. En 
dan nog was het dubbelfestival 
niet uitverkocht. 

(Pdj) 

EEN TEKORT AAN RADIO 3? 

NIET IN SINT-NIKLAAS 
Geen betere gelegenheid voor 
Radio 3 om over het Zoete 
Waasland neer te strijken als het 
knusen van de w^egen van Mer
cator en Lassus. Beiden over
leden vierhonderd jaar geleden, 
maar hebben mekaar nooit ont
moet. Het Zoete Waasland is de 
bakermat van de gewiekste 
Reynaert, van de dichters Paul 
Snoeck, Anton Van WUderode, 
Erik Spinoy en Dirk Van Bas-
telaere, en van menig komponist 
als Edgard Tinel en Ignace De 
Sutter. Sint-Niklaas is boven
dien de thuishaven Vcin een 
waaier van koren. Het aanbod is 
overdadig en gevarieerd: van 
„Drieklank" naar „Kunstberg", 
van draaUier naar doedelzak, 
van Schubertiade tot kiosk, van 
muziekdoos tot grammofoon. 

Ik kies er het openingskoncert 
in de kerk van Rupehnonde uit 
dat Mercator en Lassus centraal 
stelt. 

WASSENDE AAAAN 

Mercator in het brandpunt van 
de muziek? Hij die daar w^el-
hcht geen oor voor had, ge
bogen als hij zat over zijn kaar
ten en zijn meetinstrumenten. 
En toch heeft J a n Van Lan-
deghem allicht zijn beeld voor 
ogen gehad toen hij in opdracht 
Poöt lunam credcentem schreef, 
een cantate voor sopraansolo, 
koperkwintet, basklarinet, ma

rimba, harp, slagwerk en koor. 
Voorbij de grenzen van de -was
sende maan klonken de stem
men uit de ruimte, etherisch, 
niet in kaart te brengen. E^n 
plechtige intrada. De sopraan
solo die, begeleid door orgel en 
trompet, elk onderdeel (ram, 
schorpioen, stier en w^eeg-
schaal) inleidde als de stem van 
de priesteres in een mysterie
godsdienst of van het volk in het 
Griekse drama, sakraal, ergens 
tussen gregoriaans en mystiek 
in. Het BRTN-koor dat dank zij 
Vic Nees alle nuances en toetsen 
aanbracht, van Venus tot Mars, 
van aards naar hemels, van ijzer 
en -vuur. En instrumenten die 
hier onge-woon klonken maar de 
kosmische ruimte suggereer
den. Ik heb gefascineerd ge
luisterd naar een klankbeeld 
met flarden Orff, Britten (ik 
denk aan de hemelbestorming in 
het War requiem) en Messiaen, 
-wat eklektisch dus, maar door 
J a n Van Landeghem gekneed 
tot een eigen idioom in een werk 
dat v r̂at te breed uitgesponnen 
bleek, maar toch boeiende mo
menten bevatte, vooral -waar de 
sopraan Ann Lauwereins be
zinning bracht, en waar het 
koor net hele spectrum van 
klankkleuren en verrassende 
ritmeveranderingen probleem
loos wist te verwoorden. Ons 
oor is nog altijd op schoonheid 
gericht. Het was dus wel even 

^ 

wennen aan deze benadering 
van de harmonie der sferen. 

KOSMOPOLIET 
Lassus bevolkte het tweede 
deel. De kosmische ruimte 
mciakte plaats voor moeder 
aarde, de felheid van de ko
perblazers voor de intimiteit van 
luit, gamba en blokfluit, -vuur en 
metaal voor prieel en taveerne. 
Als ik de naam Lassus hoor, 
denk ik in de eerste plaats aan 
zijn serenade van de lands
knecht, waarvan ik vroeger ver
moedde en nu weet dat ze vol 
erotische verwijzingen zit, en 
aan zijn echo-Hed dat ik as
socieer met de Wiener Sanger-
knaben — die echo vanachter de 
couKssen vv̂ as voor mij als kleine 
jongen een wonder. Lassus is 
een kosmopoliet die moeiteloos 
overstapt van kerk naar kroeg, 
en van psalm en motet naar 
chanson en madrigjial. Het En
semble Romanesque bood ons 
een staalkaart. De sopraan -wist 
te verleiden en te dromen. Luit, 
gamba, harp en blokfluit be
geleidden verstild of speelden 
variaties op chansons van Las
sus van Emjmuel Adriaensen, 
Peter Philips en Giovanni Bas-
sano, intimistisch, als in het hcht 
van Vermeer. 

En Karel Nijs praatte alles aan 
mekaar, zijn ogen even ondeu
gend als zijn stem. 

(wdb) 

WOENSDAG 6 JUU 1994 



MENGELWERK 
EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 9 JULI 

THE GODFATHER III 
Dankzij de epische kracht, de sociopolirieke ontleding en de visuele 
schoonheid mag deze film beschou^vd worden als een prima vervolg op 
de eerste twee Godfather-films. Al Pacino en Andy Garcia zijn ronduit 
schitterend. (VTM, om 21u.) 

KING KONG 
Verzorgde remake van de legendarische monsterfilm uit 1933. Ondanks 
de speciale effekten en het enorme budget, waarover regisseur John 
Guillermin beschikte, gaat de spirit en de charme van de originele film 
verloren. Jessica Lange maakte een opgemerkt filmdebuut (TV 1, om 
22u.40, ook op BBC 1, om 21uJ5) 

ZONDAG 10 JULI 

KOKO FLANEL 
Na Hector zorgde Stijn Coninx in 1990 voor een nieuwe kaskraker met 
Urbanus. (TV 1, om 20uJ0) 

Bea van der Moet, Urbanué en Willeke van AmmeLrooy vormen 
een leuk trwotje in Koko FlaneL Zondag 10 juli op TV 1, om 
20u.lO. 

MAANDAG 11 JULI 

VLAANDEREN MIJN LAND 
Ter gelegenheid van 11 juli wordt een muzikale ode aan Vlaanderen 
gebracht. Uit de voorbije edities van „Vlaanderen mijn land" werd een 
kompilatieprogramma gedistilleerd, met optredens van o.m. Gunther 
Neefs, Will Tura, Wannes Van de Velde en Stef Bos. (VTM, om 
18u.05) 

HET GEZIN VAN PAEMEL 
Sobere verfilming van het sociale drama van Cyriel Buysse. De 
vertoUcmgen zijn levensecht en de dialogen geloofwaardig. Het scenario 
van Hugo Claus biedt de akteurs de gelegenheid zich in hun rol in te leven 
en dat doen o.m. Senne Rouffaer en Jan Decleir dan ook op overtuigende 
wijze. (TV 2, om 22uJ0) 

DINSDAG 12 JULI 

FINAL COUNTDOWN 
December 1990 aan boord van de Nimitz, het grootste Amerikaanse 
vhegdekschip. Een zware storm steekt op en verbreekt een tijdje alle 
kontakten. Als de storm gaat liggen bevindt het schip zich in 1941. 
Originele Amerikaanse avonturenfilm van Don Taylor uit 1981, met Kirk 
Douglas, Martin Sheen en Katharine Ross. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 13 JULI 

POLICE ACADEMY III 
Het lag voor de hand dat de erg suksesvolle komedie Police Academy een 
vervolg zou krijgen. Deze derde film in de reeks (die inmiddels al aan een 
6de deel toe is) is iets beter dan de tweede, maar dat zegt niet veel. (VTM, 
om 22u.30) 

DONDERDAG 1^ JULI 

CODE OF SILENCE 
Amerikaanse aktiefilm van Andy Davis uit 1985. Chuck Norris is een erg 
zwijgzame agent van de politie van Chicago die op zijn eigen manier 
drugdealers aanpakt. ,,Dirtie Chuckie " is bijzonder goed op dreef in deze 
vaak nogal gewelddadige polltietrillen (TV 2, om 22u.) 

VRIJDAG 15 JULI 

ONE CRAZY SUMMER 
Savage Steve Holland draaide in 1986 een vervolg op Betier of Dead. Het 
w êrd opnieuw een komedie in stripverhaalstijl over de belevenissen van 
een ,,moeilijke" tienerjongen. Geen echt sterk verhaal, maar wel leuke 
situaties. Met John Cusack, Demi Moore en Curtis Armstrong. (VTM, 
om 22u.30) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 21 
Horizontaal 

1. Natuurlijk vloerkleed (7) 

6. Parasiet die een hooischelf 
teistert (3) 

9. Evenveel als er eerst was, is 
er nu bijgekomen (10) 

10. Dikwijls is er sprake van 
slaap (4) 

12. Slotwoord (4) 

14. Versterken (12) 

17. In Brussel is aan de andere 
kant de Midi (4) 

18. Is hier sprake van een vrouw 
die plotseling omhoog ging ? 
(8) 

20. Kurieus: een hert aanwezig 
op een ankerplaats (3) 

21.Alin of meer zot geworden 
(9) 

24. Onoprecht middel om je pad 
schoon te vegen (5) 

25. Een uiteenlopend gezel
schap ordenen (9) 

26. Draaiende bol van formi
dabele omvang (5) 

27. Bevel om onmiddellijk met 
lopen op te houden (3) 

Vertikaal 

1. Zulke bedrijven zijn niet 
meer om te draaien (6,5) 

2. 't Was een oorlogsverschijn
sel: verplicht werken onder 
militair bevel (13) 

3. Dalend vochtig poeder (11) 

4. Z o n lap is niets meer waard 
(5) 

5. Kinderarbeid (10) 

7. Inzet (4) 

S.Bijtbeentje (4) 

11. Onderste gelaatsdeel (3) 

12. Niet hetzelfde eten als de 
vorige keer (9) 

13.Kort en goed: wat volgt na 
de basisschool (2) 

15. Deel van Zuidamerikaanse 
wereldstad (3) 

16. Kermissnoep van Franse 
oorsprong (4) 

19. Koel effekt van de vorst (2) 

22. Muzikale klankgenoot van 
Horizontaal 20 (2) 

23. Veelbezongen Kempisch sie
raad (5) 

OPLOSSING 
OPGAVE 20 
Horizontaal: 3. stranding; 7. 
medewerking; 9. gekwetsten; 
12. krom; 13. strafcel; 14. 
konto; 15. rustoorden; 17. 
strijdlustig; 18. beleg. 

Vertikaal: 1. advent; 2. kno
ken; 4. trefwoord; 5. agenten
fluitje; 6. onderhoud; 8. gemist; 
10. edelmoedig; 11. omstandig; 
16. rauw. 

Liane De Schepper uit de 
Oude Zandstraat 58 int 9120 
Beveren-Waas wint een 
prijsje. 

Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 20 
werd uit de korrekte inzen
dingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 21 ten laatste op maan
dag 18 juli op de redaktie: 
Barrikadenplem 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

iJüet Margriet in zee", las 
Ahasverus 
En ze is al zo vol ! 

Op zo'n hittegolf kun je 
donder zeggen! 

© 
Nieuwe rage: 
Ozon-aanbidders 

© 
Zetduivel: 
Sinterclaes 

© 
Na zaterdag bUjven 
de Zwitsers 
maar beter buiten de E U ! 

© 
Rode DuiveLt: 
En zingen kunnen ze 
ook al niet! 

© 
Ond zeewater: 
Kommer en kwal 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

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

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, è la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 

• Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|t 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische vueekends van 
vri|dagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINAREMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multiliinctionele apparatuur 

Voor gratis informauepakkel nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yetmg 
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WEDERWOORD 
BIJ DE NEUS 
Het markante feit dat Louis 
Tobback als lijstduwer op de 
SP-lijst, dank zij zijn voorkeur
stemmen, toch wordt verkozen 
voor het Europees Parlement en 
meteen zijn plaats afstaat aan 
een opvolger, doet vrjigen rijzen 
omtrent de zin en zelfs de le
gitimiteit van dergelijk kiessys
teem. 

Daaromtrent ondervraagd zegt 
minister Tobback doodgemoe
dereerd: „Mijn kiezers wisten 
toch dat ik als lijstduwer fun
geerde en dat ik niet geïnte
resseerd •was m een Europese 
zetel". M.a.w., de boodschap 
voor de kiezer is niet: „stem 
voor Europa", zelfs niet „stem 
voor de SP", maar wel: „stem 
voor Louis Tobback"! 

En de argeloze kiezen die toch 
moet gaan stemmen, die in feite 
niet geïnteresseerd is in Europa, 
die van het programma van de 
SP geen weet heeft, die stemt 
dan maar voor die sympatieke 
kerel die hij regelmatig op het 
TV-scherm hoort en ziet en van 
wie hij levensgroot het portret 
her en der heeft opgemerkt ge
durende de kieskampagne. En 
dan zijn er nog lieden die dur
ven beweren dat deze verkie
zingen geen nationale test -wa
ren ! 

Deze verkiezingen hebben an
dermaal aangetoond waar het 
tegenw^oordig in de politiek op 
neer komt: de partij en haar 
ideeëngoed zijn bijzaak, de po
litieke vedetten als stemmen-
trekkers zijn hoofdzaak. Om dit 
te illustreren verwijs ik naar een 
uitspraak van Herman De Croo 
ia een gesprek met Stan
daard-j oernalist Luc Neucker-
mans (16/6/94): „Ik heb voor
gesteld een politiek zwaarge
wicht per provincie op de lijst te 
zetten, maar Verhofstadt -wilde 
daar niet van horen". 

Waarom dan nog spreken van 
de kloof tussen de burger en de 
politiek ? Waarom zich nog ver-
w^onderen over het feit dat alle 
traditionele partijen in grotQ lij
nen hetzelfde verkondigen en 
mekaar staan w êg te drummen 
in het politieke centrum? 
Waarom nog aansturen op een 
herverkaveling van het politieke 
landschap ? Als puntje bij paal
tje komt - en potlood bij bolletje 
— dan herinnert de kiezer zich 
toch maar één ding: de naam 
van die goed-ogende politikus 
of politika die het zo goed kon 
zeggen in De Zevende Dag of 
die zo sympatiek overkwam in 
„Het huis van wantrouwen'. 

Ik stel het natuurlijk een beetje 
ekstreem, maar niemand kan 
ontkennen dat het tegen-woor-
dig in de politiek veelal neer
komt op personen en hun uit
straling, terwijl het ideeëngoed 
van de partij die zij vertegen
woordigen meestal naar de ach
tergrond is verdrongen. 

Tekenend in dat verband is de 
vaststelling dat van omzeggens 
al de gevestigde partijen het 
aantal naamstemmen het ciantal 
lijststemmen ruimschoots over
treft; uitzondering daarop vor
men het Vlaams Blok en Aga-
lev. 

De mediatisering in de politiek 
is een evolutie die welhcht niet 
meer te stuiten valt, en helemaal 
ongunstig is dit nu ook weer 
niet. 'Maar ik zou het toch graag 
zien dat, wanneer ik bij ver

kiezingen mijn stem uitbreng op 
een bepaalde lijst, de kandi
daten die op die lijst staan ook 
effektief kandidaat zijn. 

Anders voel ik mij toch een 
beetje bij de neus genomen! 

Roger Deloof, 
Machelen (O.Vl.) 

TYPISCH 
TINDEMANS 
Nadat meer dan 3 m£iand aan de 
vorming van een VU-CVP-On-
afhankelijkenlijst voor de a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Antwerpen is gewerkt, komt 
Tindemans nu zeggen dat hij 
niet akkoord is. Hij w^as niet 
betrokken, zijn mening w âs niet 
gevracigd. Geen joemalist die 
hem vraagt ^vaarom hij zijn me
ning niet maa.nden eerder heeft 
gegeven. Jaren geleden han
delde hij in dezelfde zin, toen 
tijdens zijn regering Hugo 
SchUtz een enorme inspanning 
leverde in de richting van het 
federalisme. Toen ook liet hij 
onze toenmalige voorzitter eerst 
„de kastanjes uit het vuur ha
len" en toen de verwachte kri
tiek k\vam misbruikte hij zijn 
macht en liet de regering vallen. 
Tindemans had daarbij een dub
bel doel. Niet een onvolkomen 
ontwerp kelderen, wel als uni-
tarist (maar hij had toen niet de 
moed en de oprechtheid dat 
duidelijk en openlijk te beken
nen), het federalisme de pas 
afsnijden en de VU en Schiltz 
terug te slaan. 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde-Dendermonde 

EERHERSTEL 
Ik ben het niet eens met het 
oordeel van Toon Van Over-
straeten en Oswald Van Oo-
teghem (WIJ , 29 juni j.1.). Per
soonlijk ondervind ik nog altijd 
de gevolgen van het uitblijven 
van het eerherstel. 

Door de wet van 1934 kan een 
gewezen inciviek geen enkel 
mandaat bekleden in een han
delsvennootschap, geen familie
raad voorzitten. Een paar jaren 
geleden diende ik al mijn be-
heersmandaten neer te leggen, 
gedwongen door de prokureur 
des konings. Indien niet zou ik 
zwaar gestraft -worden. Ik heb 
deze d-wang na twee jaren niet 
ingevolgd. Een verklaring on
dertekenen' „dat ik vergiffenis 
aan de koning vraag" wens ik uit 
overtuiging niet te doen. 

Indien ik toch vervolgd -word ga 
ik haar het Hof van Straatsburg 
voor schending van de men
senrechten. 

We hebben meestal alle poli
tieke rechten, maar zijn twee
derangsburgers in dit apen
land. 

Het laatste land in de -wereld, 
dat zijn haat niet kan verbergen. 
Als de staat zal barsten, dan is 
het zijn eigen schuld. Ik buig 
niet voor dit onrecht. Met mijn 
vroegere tegenstanders ben ik al 
lang verzoend, heb er zelfs 
goede vrienden bij. 

Mr. Jan Dierick, Boutersem 

ANTWERPEN '94 
Antwerpen als belangrijkste 
Vlaamse stad heeft ook voor de 
VU een niet te onderschatten 
uitstralingsfunktie. Niet alleen 
naar de omliggende gemeenten 
toe, maar naar gans Vlaanderen. 
Niet opkomen onder eigen 
naam zal op lange termijn ramp-
zahg zijn voor de VU. De 
meeste energie zal voor de man
datarissen in de toekomst naar 
hun eigen plaatselijke pohtieke 
formatie gaan. Bovendien is het 
onjuist dat de hjst Antwerpen W 
binnen de VU een demokra-
tische beshssing is geweest. In 
deze belangrijke beshssing wer
den de leden niet gekonsul-
teerd. 

Maria Smets, Brasschaat 

WAAR STAAN WIJ 
NAJUNI? 
De opiniepeUingen k-wamen be
drogen uit. Zij deden het mo-
gehjke om de VU te doen ver 

gelijken met de afgang van de 
KP, die reeds in 1965 (toen de 
VU politiek haar opgang begon) 
van het pohtieke toneel ver
dween. 

Nu de VU bewees dat zij de 
ondergang vjin de kommunisten 
in Vlaanderen niet zal volgen, 
stellen -we de vraag ,,Waarom 
niet?". 

Het antwoord hgt in het drie
voudig sukses van Vómdemeu-
lebroucke, Knijpers en Bert An-
ciaux. De kiezers be-wonderen 
hun inzet voor ,,gezond voed
sel", ,,gezonde -wereld" en,,moe
dige moderne jeugd". 

Het partijbestuur heeft begre
pen dat die drie „pijlers" eigen 
zijn aan de VU van nu maar dat 
op gebied van de Vlaamse be-
-weging nog veel -werk te doen 
valt. 

Die -vierde „pijler" is het -werk 
voor de toekomst. Op -vier pij
lers staan ^ve sterk. 

J.E. Torfs, Oostende 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere pubUceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en 
persklaar te maken. 

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

Zullen 
we't 
eens 
over 
een 

bndere 
kloof 

W tussen 
burger 

en 
politiek 
lebben? 

Een initiatief van 
de Minfster van 

Gelijke Kansenbeleici, 
m Miet Smet. 
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ÜMIÏÏER 
TERUG NAAR HET OOSTFRONT (slot) 

DE VERWERKING 
VAN HET 
VERLEDEN 
Onder de titel "Onverwerkt verleden" publiceerde de Leu
vense profed^or Luc Huy^e in 1991 een boek waarin hij de 
reprej<)ie en epuratie op een objektieve en wetenschappelijke 
wijze benaderde. Wat een "verwerkt verleden" of een 
"onverwerkt verleden" wel mogen zijn, blijft een vraag
teken. 

D
e herinneringen aan het 
Oostfront bhjven het le
ven van de Vlaamse vrij
willigers tekenen. Er gaat 

geen dag voorbij of even komt 
er wel een beeld van toen terug 
naar boven. Voor de ene blijft de 
rebellie tegen de SS-eed op de 
zeef van de tijd hggen. E^n 
ander denkt aan de onverge
telijke frontkamerjiadschap die 
alle politieke verschillen over
stijgt. Een derde herinnert zich 
alsof het gisteren was hoe een 
dierbare vriend in z'n armen 
stierf. Iemand vertelt levendig 
over de alles doordringende 
modder en de alomtegenwoor
dige muskieten in verre moe
rassen. En nog een andere ver
haalt poëtisch over die loute
rende momenten \vanneer men 
's nachts onder een -weergaloze 
sterrenhemel de wacht optrok, 
en de klop van het hart de stilte 
in het sneeuwlandschap brak. 
Zoveel kleine en grote herin
neringen : heimwee nóiar Vlaan
deren, de bloedstollende hur-
ree-kreten van de Russische in-
fanteristen, de brieven en pakjes 
van thuis, de fierheid over het 
Vlaams leeuwtje op de mouw, 
zingen en drinken bij een 11 
juli-viering, de eindeloze treks 
van vluchtelingen, het oorver
dovend gebulder van de ka
nonnen, het organiseren van 
eten waar geen eten is, het ge
roffel van houten klompen op de 
ijzeren vloer van een Belgische 
gevangenis... 

Het klinkt wat overdreven, pa
thetisch misschien. Alaar man
nen van zeventig en ouder, ooit 
door de wol geverfde en ge
harde soldaten, schreien nog als 
ze aan zekere gebeurtenissen 
herinnerd worden. En dat is niet 
eens zo verwonderlijk. Hoeveel 
levens van verzetsstrijders of 
overlevenden van de kampen 
vertonen niet evenzeer litte
kens? En hoeveel D-Day-ve-
teranen konden bij de vijftigste 
herdenking van de landing in 
Normandië hun tranen niet be-
d-wingen ? 

SCHULD 

Hebben al deze mensen hun 
verleden verwerkt, of juist niet ? 
Wat is dat juist, z'n verleden 
verwerken, wanneer het over de 
tweede wereldoorlog gaat ? Be
tekent dat zich vergevingsge
zind opstellen? Oproepen tot 
verzoening ? De uitgestoken 
hand jianvaarden? Of zelf de 
hand uitsteken ? Vergiffenis 
vTJigen ? Schuld bekennen ? 
Spijt hebben ? 

Wie van de Oostfronters een 
schuldbekentenis verlangt, zal 
nog lang mogen wachten. Onze 
gesprekspartners, soldaten, on
derofficieren en officieren bij de 

Waffen SS-eenheden Standarte 
"Nordwest", Vlaams Legioen, 
de Stormbrigade en de Divisie 
Langemarck en de Divisie "Wi
king", voelen zich niet schul
dig. 

OiiwaD Van Ooteghem: ,,Mijn eer
ste kontakt met het oosten was 
in Letland. Daar werden we als 
bevrijders onthaald. Er werden 
erepoorten voor ons opgericht. 
De Letten deden ons verhalen 
van martelingen, moordpartijen 
en deportaties door de Russen, 
dus ik had toen de indruk dat 
wij aan de goede kant ston
den." 

Jan Vinex: ,,Hoe zou ik me 
schuldig moeten voelen ? Ik ben 
vertrokken als idealist. Wie als 
idealist vertrekt hoeft geen spijt 
te hebben, moet zich niet schul
dig voelen. Anders beschouw je 
jezelf als een idioot." 

Omer Schoop: „De Oostfronters 
dragen geen kollektieve schuld. 
Wij waren de kinderen van onze 
tijd. Heel Europa was natio
naal-socialistisch of fascistisch. 
En wij waren soldaten. De vij
and schoot op ons, en wij scho
ten op de vijand." 

Bert De Gruyter: ,,Wij hebben 
vanaf november '41 tot aan het 
oorlogseinde steeds aan het 
front gestaan. Wij hebben nooit 
een kamp bewaakt. Nooit po-
htie-opdracht vervuld. Nooit 
burgers aangehouden. Wij wa
ren een fronteenheid in het 
vierde Wehrmachtsdeel dat 
men Waffen SS noemde. Wij 
waren onwetend over hetgeen 
elders gebeurde. Wij kenden en 
volgden enkel de oorlogsver
richtingen." 

Toon Van Overdtraeten: ,,We had
den niet het schuldbewustzijn 
dat men ons vandaag wil toe
schrijven. De laatste maanden 
van de oorlog werden over
heerst door iets dat, ook voor U 
vandïiag onbegrijpelijk schijnt, 
maar voor ons werkelijkheid 
weis: we waren ervan overtuigd 
dat de westerse geallieerden 
nooit grote delen van Europa in 
handen van het Rode Leger 
zouden laten. Bij ons heerste net 
geloof dat op een bepaald ogen
blik Duitsland zou kapituleren 
voor de Westerse geallieerden, 
dat het Duits leger herbewa
pend zou worden door de Ame
rikanen en de Engelsen, en dat 
er een gezamenlijke opmars zou 
zijn van het Duits leger en de 
geallieerden njiar het oosten. 
Hoe gek dat vandaag ook 
klinkt, dat was één van de ver
wachtingen die leefden. De mo-
gehjkheid dat de westerse ge
allieerden Rusland zouden laten 
doordringen tot aan de Elbe, tot 
bijna in West-Europa, dat kon
den vrij ons niet voorstellen." 

"LANGEMARCK, dit woord ötaat ai) een symbool voor onj, id ons 
tot een verplichting geworden. Langemarck, een dorp in het vrucht-
beladen vlakke Vlaanderland, waar in de vermoeide bloeddronken 
Germaande bodem de vrucht groeide die vandaag Ui alle Germaanse 
EljkévaandeLf naar de oogdt gaat. 
Zoaló vroeger, ook vandaag!" 
(uit de begeleidende tekst van een ui 1984 verschenen anoniem 

foto-herdenkingdboek over de SS Frw. Sturmbrigade Langemarck) 

APOLOGIE 

Zoals heel wat Belgische oud-
strijders of verzetsmannen, heb
ben veel Oostfront-vrijwiUigers 
en andere kollaborateurs het 
ook moeihjk om hun verleden 
kritisch te bekijken. Hoe komt 
dat? 

Toon Van Overdtraeten: „Dat is 
ten eerste omdat hun verleden 
totaal vertekend wordt door de 
algemeen geldende opvattingen 
van vandaag en de geschied
schrijving. Ik buig mij over kol
lektieve schuldvragen, mjiar je 
kan van een enkeling niet ver
wachten dat hij een kollektieve 
schuld op zich neemt. Als hij dat 
doet, zoveel te beter, maar dat is 
een kado die je krijgt. De en
keling moet zichzelf rekenschap 
geven van zijn daden, en hoe hij 
het zag. Het is uitzonderlijk 
lastig voor de meeste incivieken 
om kritisch tegenover hun eigen 
verleden te staan. Omdat aan de 
andere kant ook niemand kri
tisch staat tegenover het eigen 
verleden. Alles wat aan de an
dere kant gebeurd is, en daar 
zijn ook afgrijselijke dingen ge
beurd, die bestaan niet meer. De 
moorden van het verzet, de ver
krachtingen van het verzet, dat 
is vergeten. Dan zegt de in-
civiek: wjiarom zou ik in mijn 
blootje moeten gaan staan wan
neer de rest goed gekleed rond 
mij staat 1 Cam va pad. Als je niet 
vanuit een bredere humanisti
sche opvatting het probleem be
nadert, en als je het vanuit de 
enkeling bekijkt, dan krijg je 
zoiets." 

Enkele Oostfronters die we 
spraken plaatsen bvb. vraag
tekens bij de holocaust. J e hoort 
bovendien wel eens de verzuch
ting : "achteraf bekeken was de 
kollaboratie een vergissing, om

dat Duitsland de oorlog ver
loren heeft. Want wie zal zeggen 
•waar we gestaan zouden hebben 
moest Duitsland de oorlog ge
wonnen hebben ?" 

In de pubhkaties van de Oost-
frontgemeenschap wordt de ei
gen geschiedenis weinig kritisch 
en vooral apologetisch bena
derd. Dit is geen verwijt. Tijd
schriften van drukkingsgroepen 
of partijbladen hangen door
gaans ook de eigen vuile was 
niet buiten. Het is begrijpelijk 
dat bvb. in Berkenkruid, het blad 
van het Sint-Maartensfonds, 
het zeker bestaande idealisme 
van veel Oostfronters overdre
ven benadrukt wordt. De echte 
en diepe kameraadschap onder 
de Oostfronters krijgt er veel 
meer aandacht dan de nochtans 
even zeker bestciande politieke 
en ideologische meningsver
schillen tussen de vrijwilligers, 
die als nestbevuiling afgedaan 
worden. De repressie, waar on
betwistbaar een en ander op aan 
te merken valt, wordt er gewis 
afgeschilderd als mensonterend, 
onrechtvaardig en per definitie 
anti-Vlaams. Sommige bladen, 
zoals bvb. Periodiek Contact schu
wen geen revisionistische stel
lingen. 

Bruno De Wever: „Die apologie 
vind je bij alle oudstrijders te
rug. Dat heeft te maken met het 
niet klaarkomen met het eigen 
verleden. Men kan toch moeilijk 
zeggen dat het ódlemaal nut
teloos is geweest ? JMen kan toch 
moeilijk toegeven dat men zich 
ingezet heeft voor een misdadig 
regime? Het is een vergissing 
om over dé oud-Oostfronters te 
spreken. Heel de diversiteit die 
er onder de oorlog en voor de 
oorlog in Vljianderen aanwezig 
was, bestaat nu ook nog in de 
oud-Oostfrontgemeenschap en 
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de ,,zwarten" van toen. Ber-
kenkruis en Periodiek Contact 
bvb. zijn georganiseerde 
oud-Oostfronters. Daarnaast 
zijn er tal van Oostfronters die 
niet georganiseerd zijn, die zich 
niet willen organiseren, precies 
omdat ze het absoluut niet eens 
zijn met wat er in die publikaties 
staat. Trouwens de Rebellen 
van toen zijn ook georganiseerd, 
en laten van zich horen omdat 
ze wensen dat hun engagement 
ook eens duidelijk gemaakt 
wordt, dat wat zij gedaan heb
ben niet vergeten zou worden, 
om wat tegenwind te bieden 
voor de andere georganiseerde 
oud-Oostfronters." 

Het valt op dat er veel minder 
georganiseerde oud-DeVlag-ers 
zijn dan georganiseerde 
oud-VNV-ers. 

Bruno De Wever: „De verklaring 
daarvoor is dat het VNV nog 
"rekuperabel" is voor het 
Vlaamsnationalisme. Ondanks 
alle kritiek die men op het VNV 
kan hebben, is het streven naar 
Vlaamse onafhankelijkheid de 
achtergrond en voedingsbodem 
van het VNV. Terwijl de De-
Vlag volkomen onrekuperabel 
is. Anderzijds zijn de resterende 
overtuigde SS-ers of fascisten 
ook aangewezen op dezelfde or
ganisaties van ex-koUabora-
teurs als de oud-VNV-ers. Dat 
is het enige milieu waar ze nog 
een beetje kunnen meedraaien. 
Een groep van oud-Oostfron
ters profileert zich nu nog steeds 
als oud-SS-ers. Een aantal men
sen dat niets met het Oostfront 
of de kollaboratie te maken 
heeft vind je eveneens terug in 
die kringen van oud-Oostfron
ters of oud-kollaborateurs, ze
ker in Periodiek Contact bvb, 
waarvan de leden of lezers nauw 
aansluiten bij het Vlaams 
Blok." 

SPIJT 

De eerste oud-Oostfronter die 
we interviewden voor deze 
reeks, vroegen we een beetje 
naïef of hij achteraf bekeken 
spijt heeft naar 't Oostfront ver
trokken te zijn. 

Toon Van Overdtraeten: ,,Dat is de 
meest idiote vraag die je mij 
kunt stellen, 't Is nu eenmaal 
niet opnieuw te doen. Mijn er
varingen plaatsen mij wel voor 
een aantal gewetenskonflikten. 
Maar dat is nog wat anders dan 
spijt hebben. En die gevv^etens-
konflikten, die beschouw ik zelf 
als verrijkend voor mij. Daar
enboven moet ik U zeggen dat 
het feit dat ik zo jong ver
trokken ben, mij in het leven een 
bepaalde voorsprong gegeven 
heeft. Ik heb nooit gestudeerd, 
maar in die periode heb ik zo
veel ervaren, zoveel mensen
kennis opgedaan, relativerings
vermogen gekregen, dat vi'an-
neer dat alles verwerkt geraakt, 
en dat duurt een tijd, ik een stuk 
verder stond dan anderen. Die 
periode heeft me van mijn jeugd 
beroofd. Toen iedereen jong 
was, stond ik aan het front. Hoe 
gek het ook meig klinken, mijn 
periode als Oostfronter kan ik 
niet anders dan beschouvi'en als 
een belangrijk, integrerend deel 
van mijn leven waar ik geen spijt 
van kan hebben. Wat ik van-
dciag ben, heb Lk voor een deel 
aan het Oostfront en de oorlog 
te danken." 

We hebben de vraag slechts één 
maal gesteld. 

Peter Dejaegher 
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