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DREIGENDE KRISIS ROND MAP 

DE BOERENKRIJG 
VAN HET ABS 
Het Algemeen Boereiuyndikaat (ABS) voert deze week 
harde akticö tegen het Me^taktieplan. De boeren van het 
ABS zeggen dat ze in hun bestaan bedreigd worden. 
Daarom werken ze veel menden op de zenuwen door het 
verkeer te hinderen. De CVP-fraktie in de Vlaanue Raad 
wil niet dat er voor de gemeenteverkiezingen een Map komt. 
Het zorgt in de Vlaamse regering voor een kriöidöfeer. 

D
e boeren maken zich bij
zonder ongeliefd met hun 
akties tegen het Mest-
aktieplan. Zij zijn trou

wens niet de enigen. Het is 
tegen-woordig schering en inslag 
om de openbare orde te ver
storen en de handel en wandel 
van de andere inwoners te ver
hinderen om bepaalde eisen af 
te dwingen. Spoorvakbonden 
gijzelen de treinreizigers. Be
togingen allerhande hebben het 
gemunt op drukke kruispunten 
of opritten en afritten van au
tosnelwegen. Zo wil men de 
overheid onder druk zetten. Er 
wordt echter vooral wrevel, 
zelfs woede opgewekt bij wie 

SAMENHORIGHEID 

E
ind deze week wordt het 
politieke leven op een zeer 
laag pitje gedraaid, nog wat 
parade tussen paleis en par

lement en ook w ât rijen mensen 
die het jaargetijde voor Bou-
dewijn willen gedenken. En 
dciarmee is de kous af. De va
kantie staat in bloei. 

Het frankofoon gekrakeel rond 
de aanwezigheid van koning 
Albert in Brugge en de 11 
juli-toespraak van de Vlaamse 
minister president v/as een sma
kelijke slag in het water, het 
opgefokte trikolore gedoe rond 
de Rode Duivels •werd al even
zeer een afgang en de drei
gementen van Happart bleven 
(voorlopig althans) beperkt tot 
fratsen. 

Wij schreven hier verleden 
week dat de Vlaams-nationale 
feestdag ons een gevoel van 
tevredenheid had gegeven. En
kele lezers lieten weten dat ge
voel niet te delen. Onze te
vredenheid lag hem vooral in 
het feit dat steeds meer en meer 
stads- en gemeentebesturen 11 
juli als een feestdag voor hun 

hele gemeenschap zijh gaan be-
schou^ven. En dat zij ten minste 
op die dag de grens tussen 
bestuursmeerderheid en oppo
sitie overschrijden om samen te 
herdenken, te luisteren, te zin
gen, om samen te zijn. Ook de 
Vlaams-Europese 11-daagse, 
waarbij sport, kul tuur, g£istro-
nomie, muziek, enz., een gevoel 
van samenhorigheid wil ont
wikkelen noemen wij een stap 
in de goede richting. 

De herinnering aan de Gulden 
Sporenslag mag echter niet al
leen dkt zijn, 11 juli is vooral de 
dag om een stand van zaken op 
te maken, ook van de pijn
punten. 
Dat is wat anders dan vlam
mende toespraken die één 
ogenblik de Vlaamse boezems 
in brand steken, om ze ver
volgens met vele pinten bier te 
blussen. 
Het mag de 11 juli-vieringen 
niet vergaan zoals het de 21 
juli-feesten vergaan is, deze 
stonden bol van kunstmatig pa
triottisme. Ze zijn nu volledig 
achterhaald en worden nog 

door de "akties" getroffen 
wordt. 

De boeren vrezen dat ze door. 
het Mestaktiepian overkop zul
len gaan. De overbemesting is 
echter vooral op rekening te 
schrijven van de niet £ian land-
bouvi'grond gebonden industri
ële vetmesterijen. Bij de 
Vlaamse regering leeft boven
dien een oprechte bekommernis 
om het behoud van het famUiale 
landbouwbedrijf. 

OVERBEMESTING 

Anderzijds verpUcht het alge
meen belang de Vlaamse re
gering wat te doen aan de over-

slechts door gestelde lichamen 
en van moetens in ere gehou
den. 
Natuurlijk weten waj dat er nog 
vele knelpunten zijn. Maar in 
plaats van over „grieven" te 
praten, zoals vroeger terecht 
gebeurde, lijkt het ons zinvoller 
om voortaan over „doelen" te 
spreken. 
Onze deelstaat, die ten laatste 
tegen eind volgend jaar over 
een eigen volwaardig parle
ment zal beschikken, moet zich 
zelfverzekerd gedragen en het 
heft in eigen handen nemen; 
zich niet Ikten besturen, maar 
zelfbesturen. 
Z o n houding komt er met vaxi 
vandaag op morgen, zeker niet 
bij een volk dat eeuw^enlang 
onder de duim w^erd gehouden 
en geen ,,vaderland om te be
minnen" had. 
Vanuit eigen strukturen en in
stellingen is besturen anders 
geworden en daar wil het nog 
wel eens fout lopen. Ook po
litieke partijen kunnen zich niet 
meer gedragen als vroeger, 
meer en meer worden ze ge-
konfronteerd met de keuze tus
sen de belangen van hun zuil en 
het algemeen belang. Een pijn
lijk voorbeeld daarvan is de 

bemesting. Nog deze week 
bracht de Bond Beter Leefmi
lieu een dokument uit van de 
Vlaamse Landmaatschappij 
waaruit blijkt dat in Vlaanderen 
182.000 hektare grond zodanig 
met fosfaten verzadigd is, dat er 
gevaar dreigt voor de volks
gezondheid. Ter vergelijking: 
Vlcianderen telde in 1991 in to
taal 109.000 hektare bos en 

houding van de CVP inzake het 
Mestaktiepian. 
Ook de verhouding tussen 
meerderheid en oppositie krijgt 
plots een ander uitzicht. Blijven 
de p»artijen dit eng gedrag hul
digen of kiezen zi; voor de 
\vaarde van een voorstel on
geacht door wie het w^erd in
gediend ? 
Een ander knelpunt is het Jil 
dan niet opengooien van de 
Vlaamse TV-kabel voor alle 
mogelijke buitenlandse kom-
merciële stations. Het vr£iag-
stuk heeft rechtstreeks met 
onze identiteit te maken en is 
dus de zorg van allen. Voor ons 
is het duidelijk: Vlaanderen 
mag ^ijn zo hard bevochten 
kulturple autonomie niet te 
grabbel gooien op de Europese 
markt! Hebben wij in Europa 
nog iets te zeggen of niet ? Of 
moeten wij ons plooien naar de 
ongebreidelde kommercie die 
slechts pulp, gelardeerd met re-
klame-spots, weet op te die
nen ? Dat kan toch niet! Hier is 
werk voor alle politieke par
tijen. En zeker voor de Volks
unie. 

Zo'n uitdagingen smeden ons 
tot een volk! 

Maurits Van Liedekerke 

602.000 hektare kultuurgrond. 
De fosfaatverzadiging is dus 
niet min. Een verantwoordelijke 
overheid is verplicht in zon 
geval in te grijpen. 

Dat deed de Vlaamse regering 
al in de herfst van vorig jaar. Zij 
keurde toen eenparig het Mest
aktiepian van Miheuminister 
De Batselier goed. Onder druk 
van haar landbouwlobby en 
misschien nog meer onder druk 
van lokale akties krabbelt de 
CVP nu terug. Haar Vlaamse 
Raadsfraktie formuleerde een 
alternatief Map dat van het oor
spronkelijke plan haast niets 
overhoudt. De CVP-fraktie wil 
de gemeenten het laatste woord 
geven in het vergunningenbe
leid, wil niet weten van verder 
onderzoek naar en het in kaart 
brengen van fosfaatverzadigde 
gebieden, verwerpt de bemes
tingsnormen uit het plan van De 
Batselier en pleit zelfs voor een 
uitbreiding van de varkenssta
pel. Om al deze redenen wordt 
het CVP-plan afgewezen door 
de milieubeweging, de weten
schappers uit de Stuurgroep 
Mest en sommige sociale part
ners. 

De onderhandelingen over een 
eventuele herziening van het 
Map zitten daarom sloot. De 
CVP zou het Map liefst uit
stellen tot na de gemeenter2iads-
verkiezingen. Een weinig moe
dige en kortzichtige houding. 
Het radikale ABS voert de druk 
op met het stellen van ultima
tums. Het dreigt ermee de na
tionale défilé in Brussel aan
staande donderdag te verstoren. 
Normaal gesproken moet het 
Mestaktiepian van De Batselier 
vandaag door de Vlaamse re
gering definitief goedgekeurd 
worden. 

VU-voorzitter Anciaux kon
digde aan dat de VU zich zal 
verzetten tegen de begrafenii van 
het Mestaktiepian zoaL die door de 
CVP-fraktie uit plat bkaal elek-
toralume wordt gevraagd. Ook een 
verwaterd kompromis dat de 
maksunaal aanvaardbare gren
zen overschrijdt kan niet. An
derzijds wil de VU de indi
viduele landbou^ver die terecht 
ongerust is over zijn toekomst
mogelijkheden en daarvoor ak-
tie voert niet veroordelen. Al te 
vaak wordt hij inuileid door degroot-
M'halige agro-indiuitrie of door de
magogie van de hoerenlobby'j. Hij 
ziiu heter eeiui nagaan op welke wijze 
de CVP en hun partnerj in het 
Eiiropee<) Parlement de belangen van 
de kleuuchalige landbouwer ui het 
Europee.) landbouwbeleid verpatsen, 
raadt Anciaux aan. 

(Pdj) 
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DOORDEWEEKS 
• Bi) de VLD werd het in
itiatief genomen tot de op
richting van VLD-senioren. 
Er zijn al VLD-;ongeren en 
VLD-vrouwen, zodus... Het 
sukses van de ouderenpar
tijen zal wel niet wars zijn 
aan de nieuwe VLD-druk-
kingsgroep. 

• Volgens het A B W wer
den vorig jaar 121.825 vol
tijdse en deeltijdse werklo
zen geschorst. Schorsings-
gronden zijn: een deeltijdse 
job, onbeschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt, zwart
werk, administratieve soci
ale fraude, en langdurige 
werkloosheid, het beruchte 
art. 143/80. Vooral \'rouwen 
zijn het slack toffer van 
schorsingen, omdat de 
strengere schorsingsmaatre-
gelen niet van toepassing 
zijn op gezinsboofden. En 
die zijn nog overwegend 
mannelijk. Van de 36.000 
schorsingen op basis van art. 
143/80 is 92% vrouw. 

• Marcel Colla volgt 
SP-minister van Pensioenen 
Freddy Willockx op. Deze 
gaat in het Europees Par
lement zetelen. Wie Colla als 
fraktleleider in de Kamer 
opvolgt, is nog niet geweten. 
De SP zal de opvolger aan
duiden na de gemeentever
kiezingen, als duidelijk 
wordt welke tenoren alle-
mïial naar de stadhuizen 
gaan als burgemeester of 
scbepen. 

• Een reeks in bet week
blad Knack had voor gevolg 
dat de SP-ministers Tob
back (Binnenlandse zaken) 
en Van Den Bossche (On
derwijs) een akkoord sloten: 
kinderen van illegalen mo
gen legaal ingeschreven 
worden in de Vlaamse scho
len. Zij of hun ouders zullen 
niet verklikt worden aan de 
vreemdelingenpolitie, maar 
ze worden toch het land uit
gezet wanneer de ouders bij 
een normale kontrole opge
spoord worden. 

• Ongeveer één op tien hu
welijken die in Antwerpen 
gesloten worden, is vals. Bij 
de scliijnliuwelijken gaat 
het meestal om mannen die 
een uitwijzingsbevel kregen. 
Recent kregen ambtenaren 
van de burgerlijke stand de 
toelating om te weigeren 
schijnhuwelijken te sluiten. 

• De Vereniging van Ber-
oepsjoernalisten (AVBB) 
publiceerde een brochure 
met aanbevelingen voor de 
berichtgeving over alloch
tonen. AVBB-voorzitter De 
Busschere stelde vast dat 
ongewild, onbewust, door 
sensatiezucht, uit onzorg
vuldigheid, in woord en 
beeld, in titel en onderschrift 
blijkt dat de pers en de me
dia niet vrij zijn van vormen 
van racisme. En dat strookt 
niet met de joemalistieke 
plichten. De AVBB publi
ceerde tevens een "Inven
taris media en migranten", 
een vademecum met alloch
tone informanten, organisa
ties en deskundigen. 

DODENGANG 
Het beheer van de'Dodengang 
werd verleden •week overgeno
men door militairen van het 
Ministerie van Landsverdedi
ging. Het vormt de zoveelste 
episode van een vervolgverhaal 
dat begon toen het IJzerbe-
devaartkomitee de eksploitatie 
van het monument kreeg toe
gewezen. Dat was niet naar de 
zin van een CVP-schepen uit 
Diksmuide, minister Maystadt 
(PSC) en de vaderlandslie
vende verenigingen van Belgi
sche oudstrijders. 

Nochtans was op de toewijzing 
van het beheer aan het IJzer-
bedevaartkomitee niets aan te 
merken. Daarom trok het ko-
mitee naar de Raad van State, 
die het komitee trouwens gelijk 
gaf. Gelijk hebben is voor het te 
flamingant genoemde komitee 
nog niet hetzelfde als gelijk krij
gen. 

De beslissing om de koncessie 
aan Landsverdediging toe te 
kennen kan immers door geen 
rechtgeaarde Vlaming toege
juicht worden. Daarom protes
teerde VU-voorzitter Bert An-
ciaux prompt. 

Anciaux zegt dat minister Del-
croix zich in dit dossier had 
voorgedaan als een Vlaamse be
schermengel, maar dat hij nog 
maar eens een Belgische duivel 
blijkt te zijn. Het feit dat de 
beslissing van de CVP-minister 
tegen de Vlaamse gemeenschap 
gericht is, is niet het enige dat 
Anciaux op te merken heeft. Hij 
vindt het ook onaanvaardbaar 
dat een vredesmonument be
heerd zou worden door mili-
teiiren. 

De Volksunie-voorzitter toonde 
zich verder ontgoocheld over de 
Vlaamse regering, die klaarblij
kelijk in het Overlegkomitee het 
voorstel van DelcroLx heeft aan
vaard. Bert Anciaux zal de 
VU-minister in die regering, 
Johan Sauwens, vragen om de 
kwestie in de Vlaamse regering 
opnieuw op de agenda te zet
ten. 

SANTER 
De Luxemburgse eerste minis
ter JacquM Santen volgt Delors 
op als voorzitter van de 
EU-kommissie. Over deze man 
werden al heel wat w^einig fi-aaie 
dingen gezegd en geschreven. 
Hij was de tweede keuze na 
Dehaene, maar die botste op 
een Engels veto. Zijn kwali
teiten zijn snel opgenoemd: hij 
komt uit een kleine EU-lidstaat, 
is kristendemokraat en vold
oende kleurloos om nergens 
verzet van betekenis uit te lok
ken. 

Dit laatste vormt meteen ook de 
kern van al het minder fraaie dat 
over de Luxemburger de ronde 
doet. Hij is van de laagste gem
ene deler. Een d'werg in ver
gelijking met de reus Delors. 
Het kan voor Santer een voor
deel zijn. Als niemand van hem 
veel verwacht, kan hij alleen 
maar meevallen. 

Het zal -waarschijnlijk de laatste 
keer zijn dat de kommissievoor
zitter na zon procedure, voor 
zover we de informele haast 
heimelijke wijze waarop over 
Santer wél en over Dehaene 
uiteindelijk geen overeenstem
ming gevonden werd een pro
cedure mogen noemen, "verk
ozen" werd. Dehaene verk
laarde dat hij zich niet kan voor

stellen dat het Europees Par
lement het onbesproken zal la
ten dat er over zijn kandidatuur 
geen overeenstemming kon ge
vonden worden wegens een 
veto. 

Het is niet het enige dat sporen 
nalaat: ook de broederstrijd tus
sen Dehaene en Lubbers blijft 
wrang smaken in de lage 
landen. En tenslotte, ondanks 
een parlement, dat haar best
aansreden slechts dankt aan het 
financieel prestige van de verk-
ozenen, blijft het gebrek aan 
demokratische grondsljig waar 
de Europese Unie weer eens 
blijk van gaf, tegen onze borst 
stoten. 

OPWARMING 
De kandidaten voor de gemeen
teraadsverkiezingen van okto
ber zijn zich aan het opwarmen. 
Bij de opening van Brussel Ker
mis en de Gentse Feesten kon 
men merken dat 1994 een ge
meentelijk verkiezingsjaar is. In 
Brussel wekte de stunt van JVli-
chel Demaret de ergernis van de 
politieke goegemeente. Popu
laire Michel kwam met tien
tallen fans de opening van de 
foor verstoren door de afspraak 
geen propaganda te voeren fla
grant naast zich neer te leggen. 
Demaret eiste de eer om de 
kermis te openen, een gewoonte 
die traditioneel de burgemeester 
toekomt, voor zich op. En nie
mand zou hem dat beletten. Hij 
bewees nog eens dat de grote 
politiekers van Brussel het var
kentje Demaret nog lang niet 
gewassen hebben. Zelfs op een 
kristendemokratische scheur
lijst, met de steun van VDB, kan 
Demaret in Brussel voor ver
rassingen zorgen. 

Het kermisoptreden zorgde al
vast voor een koers-wending bij 
de CVP. Deze partij wil nu plots 
een Vlaamse eenheidslijst vor
men in de hoofdstad. Iets waar 
de VU al twintig jaar lang op 
aandringt, maar wat men bij de 
CVP nooit opportuun vond om
dat men dankzij de PSC van 
VDB en Demaret automatisch 
meegezogen werd in het sche-
penkoUege. Nu VDB en De

maret met meer opportuun ge
acht worden, roept de CVP 
plotsklaps op tot kartelvorming 
met VU en VLD. VU-voorzitter 
en Brusselse schepen Anciaux 
reageerde onmiddellijk positief. 
Hij is bereid op basis van ge-
hjkwaardigheid aan tafel te 
gaan zitten. Dat de VU-voor
zitter maar voorzichtig is: het 
zijn niet principes maar oppor-
tuniteiten die de Brusselse 
CVP-ers be-wegen. 

In Gent zorgden enige laatste 
kommunisten voor een ge
slaagde stunt. Ook daar was 
afgesproken de Gentse Feesten 
zonder gemeentelijke politiek te 
laten verlopen. JVIaar zo zag de 
Partij van de Arbeid het niet. 
Vanop het Belfort werden twee 
reuze spandoeken ontrold: 
"goed dat er nog kommunisten 
zijn" en 'doe de ri;ken de krisis 
betalen". 

DE WITTE 
De federale regering besliste de 
Vlaamse socialist Lode De Witte 
voor te dragen als goeverneur 
van de nieuwe provincie 
Vlaams-Brabant. Voor 
Waals-Brabant werd Valmy 
Féaux (PS) voorgedragen. In 
Namen volgt Amand Dalem 
(PSC) goeverneur Wauthy op. 

Lode De Witte is sinds eind '91 
kabinetschef van minister van 
Binnenlandse Zaken Tobback. 
Om-wille van dit feit kan er op 
zijn voordracht flink wat kritiek 
uitgebracht worden. De veer
tigjarige licentiaat in de Rechten 
begon zijn loopbaan bij de Leu
vense Wets-winkel. Hij werd 
vervolgens medewerker bij de 
studiedienst van de SP, en stapte 
daarna over néiar het kabinet 
van Tobback. 

Met de aanduiding van De 
Witte als goeverneur voor 
Vlaams-Brabant geeft Tobback 
daarom een staaltje van w^an-
smakelijke politieke kuituur 
-weg. Van de minister van Bin
nenlandse Zaken is al enige tijd 
geweten dat hij in oktober een 
gooi -wil doen naar het bur
gemeesterschap van Leuven, de 
hoofdplaats van de nieuwe pro

vincie. Als dit zou lukken, en die 
kans is erg groot, kan Tobback 
geen betere goeverneur boven 
zich dromen. De Witte mag nog 
zoveel dossierkennis, werk
kracht en andere k-waliteiten in 
zijn persoon verzamelen, hij 
blijft de door Tobback gepa
rachuteerde vertrou-wensman 
aan het hoofd van Vlaams-Bra
bant. De staatsmacht lijkt -wel 
een pohtieke supermarkt waar 
niemand Tobback kan verhin
deren zichzelf en de zijnen te 
bedienen als hij ergens echt zijn 
zinnen op gezet heeft. 

ANKER 
De 11 juli-boodschappen liggen 
-weer een tijdje achter de rug. 
Meerdere kommentatoren was 
het opgevallen dat de finan-
cieel-ekonomische tema's op de 
Guldensporenvieringen in op
gang zijn. Verankering luidt vaak 
het sleutelwoord. In de Gazet 
van Antwerpen liet men 
Trends-joernalist Hans Brock-
mans aan het ^voord. Deze pen-
neridder geldt sedert hij het 
kontroversiële boek "Vlaande
ren, een Franse kolonie " schreef 
als grote specialist terzake. 

Zijn bevindingen en ideeën zijn 
meer dan interessant. Hij ziet 
een komplot achter de bijzon
dere ijver waarmee Franse groe
pen de jongste jaren recht
streeks of onrechtstreeks de 
kontrole verwierven over 
Vlaamse (en Belgische) bedrij
ven. Volgens Brockmans kreeg 
Frankrijk met Duitse instem
ming de vrije hand in België, als 
dank voor de steun bij de Duitse 
hereniging, en als tegengewicht 
voor de Duitse investeringen in 
Oost-Duitsland. Daardoor -was 
immers de balans tussen Frank
rijk en Duitsland uit evenvwcht 
geraakt. 

Vlaanderen kan -weinig weer
werk bieden, omdat het de po-
litiek-ekonomische hefbomen 
om zijn ekonomie in eigen han
den te houden mist. De Franse 
invloed in Vlaanderen reikt in
tussen al biezonder ver: de elek-
triciteitssektor is ingepalmd, 
sinds kort ook de gassektor, een 
gedeelte van de watervoorzie
ning en de afvalverwerking. 
Brockmans haalt verder Sabena 
aan, en beweert dat de helft van 
de bouwsektor in Franse 
handen is. In de financiële sek-
tor zijn de Fransen ook al al-
omtegen-woordig. 

De joernalist hoopt dat de 
Vlaamse politici uit onwetend
heid totnogtoe de hefbomen no
dig voor de verankering op het 
federale bevoegdheidsterrein 
lieten liggen. Hij noemt o.m. de 
sociale zekerheid, het beurswe
zen en de vennootschaps-wet-
ge-ving. Momenteel wordt 
Vlaanderen volgens Brockmans 
voor tien procent van z'n bnp 
afgeroomd, geld dat naar Wal
lonië vloeit. Vlaanderen ver
armt ekonomisch binnen België. 
En dan snoept Wallonië met 
overheidsgeld nog Vlaamse be
drijven af. 

OPENHUIS 
ZoaL) de voorgaande jaren orga
niseren de Kamer van Volkjver-
tegenwoordigerj en de Senaat een 
"openhuui" ter gelegenheid van de 
Nationale feestdag, zo melden de 
voorzitter van de Kamer (de 
PSC-er Nothomb) en de voor-
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zitter van de Senaat (de CVP-er 
S'waelen) de pers. 

Geen van beiden, noch hun me
dewerkers, schijnen bhjkbaarte 
weten dat "Openhuis" slecht 
Nederlands is. Het is de let
terlijke vertaling van het Franse 
nuiiion ouverte. Wel korrekt Ne
derlands is opendeurdag. We 
roepen op uit protest tegen deze 
miskenning van het Nederlands 
door de eerste burgers van het 
land, op 21 juli a.s. geen Bel
gische driekleur aan de gevel te 
hangen. 

TE ZWAAR 
Veel van de vrachtwagens die 
op onze wegen rijden, zijn te 
zwaarbeladen. Daardoor wordt 
de verkeersveiligheid verder 
ondergraven, en lijdt het weg
dek zwaarder en sneller schade. 
Tijdens de eerste zes maanden 
van dit jaar werden al 581 
vrachtwagens gekontroleerd. 

Het ging daarbij om voertuigen 
w^aarvan de rijkswacht ver
moedde dat ze te z\vaar geladen 
%varen. Dat vermoeden was in 
zes op de tien gevallen gerecht
vaardigd. Er waren zelfs vracht-
w^agens bij die meer dan 20 ton 
boven het toegelaten gewicht 
vervoerden. 

Vorig jaar werd in Wetteren een 
weegbrug in gebruik genomen. 
De rijkswacht voert nu regel
matig kontroles uit op vracht
wagens die op de EMO-auto-
snelweg rijden. Minister van 
Openbare Werken Kelchter-
mans (CVP) kondigde aan dat 
Ln het najaar op acht andere 
plaatsen langs Vljiamse auto
wegen weegbruggen zullen ge-
Lnstalleerd worden. 

ANTWERPEN '94 
De Antwerpse eenheidslijst van 
CVP-ers, VU-ers en onafhan-
kelijken stuit op forse kritiek. 

niet alleen bij het groepje rond 
schepen Bergers, maar ook bij 
de CVP. Daar hebben 43 ba
sismilitanten onder wie enkele 
bekenden hun onvrede bekend
gemaakt over de persoon van 
lijsttrekker SchUtz. De groep 
zegt bovendien de steun te heb
ben van Leo Tindemans, die 
zich evenwel wachtte om zijn 
handtekening effektief onder 
het protest te plaatsen. 

Het Vlaams Blok ziet in Ant-
\verpen '94 ook een grote be
dreiging. De eenheidslijst kwam 
er immers juist "om Antwerpen 
voor de chaos te behoeden", 
zoals Schiltz het zegt. Het 
Vlaams Blok vreest veel van zijn 
kiezers aan dit zinnig alternatief 
te verliezen. In een lage kam-
pagne via het weekblad 't Pal-
Lteterke wordt Mark Grammens 
ingespannen om de w^eerzin bij 
een deel van de CVP tegen 
Schiltz wat aan te wakkeren. 
Op de overigens niet onintel
ligente Grammens werkt de 
naam van de gewezen 
VU-vice-premier zoals geweten 
als een rode lap op een stier. 
Dan verliest de publicist alle zin 
voor redelijkheid. 

In zijn jongste bijdrage, onder 
de suggestieve titel "Schiltz 
maakt de CVP in Antwerpen 
kapot", bestaat hij het om te 
be"weren dat Schiltz van Her
man Van Rompuy en Jean-Luc 
Dehaene Ln ruU voor zijn inzet 
die tot het Sint-Michielsak
koord leidde de belofte kreeg 
dat de CVP hem zou steunen in 
zijn ambitie om burgemeester of 
havenschepen van Antwerpen 
te worden. Dat <itaat natuurlijk 
niet op papier, houdt Grammens 
de verbolgen CVP-basis nog 
voor. Inderdaad, voor zulke ver
dachtmakingen heeft Gram
mens evenveel bewijzen als wij 
voor onze bewering dat hij 
straks parlementslid wordt voor 
het Vlaams Blok. 

DE KONING ZINGT, 
DE KONING DRINKT 
Men zou het echt uit één of 
ander sprookje kunnen ver
zinnen. Een verhaal uit de 
sprookjes van koningin Fa-
biola... 
Lang geleden, in een ver 
vreemd land, leefden eens 
twee volkeren samen. De No
ren en de Suden. Niet heel 
veel hield hen bijeen, alleen 
een dorp waar enkele Noren 
samen met enkele Suden 
woonden. En bovenal hadden 
ze ook nog samen een konmg. 
Hij was een oude wijze man 
met een lange baard. De ko
ning begreep niet goed 
waarom de Noren en Suden 
niet echt van elkaar hielden, 
hij begreep niet goed waarom 
er toch verschillen moesten 
zijn tussen zijn twee bevol
kingsgroepen. 

De koning was altijd al wat 
meer vertrouwd geweest met 
de Suden. Zijn gemalin -was 
ook van het warme zuiden en 
samen hadden ze altijd de taal 
van de Suden mooier gevon
den en dat w âs natuurlijk een 
reden waarom ze meer kon-
takt hadden met de Suden. 
Op elke bijeenkomst, op elk 
feest waren het de Suden die 
de koning aanspraken. Hij 
ging zo graag wat paardrijden 
en soms ook ging hij feesten 
bij de Suden. 

O p een warme dag vond hij 
dat hij als koning toch ook 
eens naar een feestje van de 
Noren mocht gaan. Hij was 
eigenlijk nog niet vergeten 
hoe de Noren vroeger zijn 
vader terug op de troon had-

l l f l l t 

den geplaatst... Zo gezegd, zo 
gedaan, de koning ging naar 
een Noors feest. Hij dronk en 
hij zong, welis'waar wat aar
zelend en schuchter. Die No
ren vielen eigenlijk toch ook 
wel mee. 

Toen hij terug thuis kwam 
stonden honderden Suden 
hem langs de straat op te 
wachten. Ze waren niet als 
vroeger aan het lachen, ze 
waren k-waad. 

Toen begreep de konmg dat 
ook hij moest kiezen. Twee 
volkeren tot vriend houden 
kon hij niet. ,,Die volkeren 
zijn net jonge meisjes", zei hij, 
„ze zijn ge\voon jaloers als je 
naar een ander kijkt.' Daarop 
nam hij zijn koets en ging op 
vakantie. Wat is het toch 
zwaar om een kroon te dra
gen. 

I ^ -sa-

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

DE HEL OP AARDE 

De hel op aarde lujt aan de Zuire^ie 
ijrenj, luidde de titel van een 
artikel over Ruanda in een 
Vlaamse maandagkrant. Alle 
ellende ^'trooml nu jamen in 
Goma-de-hel, luidt het elders. 
En nog, op de frontpagina" De 
hel heet voortaan Ruanda. De 
vergelijking met de hel is af
komstig van een woordvoer
ster van Artsen zonder Gren
zen. We geven toe: de titels, ze 
kunnen moeilijk afgrijselijker 
berichten voorspellen, glijden 
van ons af. Waarom toch ? 

Op de voorbladzijde van de 
krant van de laatstgenoemde 
titel lachen Domingo, Carre-
ras en Pavarotti de lezer toe. 
Tenoren wuiven Werelbeker uit. 
Het nieuws dat de Vlaming 
maandagochtend beroert is 
niet de hel van Goma, maar de 
Braziliaanse wereldtitel voet
bal. De Deense overwinniri-
gen in de Tour. Een fami
lieruzie in Houtha-
len-Helchteren die het leven 
kost aan een 32-jarige vi'ouw, 
waarop haar echtgenoot zich
zelf vergeefs van het leven 
probeerde te beroven. De 
Gentse Feesten, de Brusselse 
kermis en de smaak van de 
eerste mosselen. Het weer. 

De situatie in Ruanda gaat ons 

bevattingsvermogen te bui
ten. 

In en rond Goma zitten meer 
dan een miljoen vluchtelingen 
samengepakt. De hulplucht
brug die de Verenigde Naties 
verleden weekend opgestart 
hadden, werd na een dag op
geschort, omdat de luchthaven 
het doelwit was van een gra-
naataanval. Zaterdag bracht 
de VN 74 ton voedsel naar de 
grensplaats. Er is eigenlijk da
gelijks meer dan 600 ton no
dig. 

In de grensstreek van Ruanda 
en Zaïre werden nog felle ge
vechten geleverd, met mor-
tiergeschut en automatische 
wapens, wellicht van FN. De 
massa geraakte in paniek. Ze 
vluchtte naar waar ze het vei
liger achtte. Daarbij werden 
mensen onder de voet gelopen, 
ïïen vluchtende menigte van 
duizenden stormde een steile 
helling af. Mensen struikel
den, vielen over elkaar. Het is 
niet geweten hoeveel vluch
telingen vertrappeld werden. 
Persfotografen, die getuige 
waren van het drama, houden 
het op minstens vijftig doden. 

Deze mensen hadden al have 
en goed verloren in Ruanda. 

Hun woning en hun bezit, op 
wat ze inderhaast wisten bij
een te grabbelen na, zijn ze 
waarschijnlijk kwijt. Ze pre
zen zich wellicht gelukkig om
dat ze nog leefden. Heel wat 
onder hen verloren familie
leden of vrienden in slacht
partijen met de machete of 
meer beschaafd fanatiek oor
logsgeweld met kogels en gra
naten. Ze zijn misschien ver
minkt, gekwetst, ziek, ver
kracht, gefolterd. In Goma 
raakten ze misschien wat ze 
nog konden redden kwijt aan 
Zaïrese grenswachters, we
gens gebrek aan soldij op plun
dering aangewezen voor hun 
levensonderhoud. 

De Zaïrese gi'ensplaats Goma 
was niet het eindpunt van hun 
ellende. Voedsel is er al lang 
niet meer. De omvang van de 
vluchtelingenstroom, het hen 
achtervolgend oorlogsgeweld 
en alle traditionele hinderpa
len waarmee massale hulp\'er-
lening mee af te rekenen krijgt, 
van politieke tot logistieke, 
maken het praktisch onmo
gelijk om de hongerigen te 
spijzen en de dorstigen te la
ven. Hetzelfde geldt voor de 
medische hulpverlening. Naar 
het schijnt waren er afgelopen 

weekend vijf dokters en een 
logistieker van Artsen zonder 
Grenzen ter plaatse. Vanuit 
Oostende vertrokken er zon
dagavond nog 4 dokters, 2 
logistiekers en 2 verpleeg
sters. 

We hebben nergens gehoord 
of gelezen dat er in Goma 
iemand wakker zou liggen van 
de haast totale afwezigheid 
van sanitaire x'oorzieningen. 
Om eerlijk te zijn: we hebben 
nergens verslag weten doen 
van de sanitaire stand van za
ken. Maar ŵ e vermoeden dat 
ook de sanitaire blokken 
slechts een druppel op een 
hete plaat zijn. Er zou wel voor 
epidemieën gevreesd worden. 
Probeer je even voor te stellen: 
een miljoen mensen op een 
kluitje en haast geen badka
mers, douches, lavabo's, toi
letten, wc-papier, stromend 
water, zeep, nanddoeken, vuil-
zakken. Zelfs dat laatste kun
nen we ons moeilijk voorstel
len. Een verkwikkend stort
bad na een dagje zonnen aan 
het strand of na een lange 
autorit naar huis of de va
kantiebestemming: onmis
baar. Wie heeft niet genoten 
van een stortbad tijdens deze 
warme juli-dagen ? 

Het is voor ons onmogelijk om 
te begrijpen w ât er zich in 
Goma, en zovele andere plaat
sen, niet eens duizend kilo
meter van hier afspeelt. En 
omgekeerd. Daar begrijpt men 
ons niet, ook omdat men on
wetend is. Soms denken w ê, 
een tikje beschaamd, dat het 
misschien maar goed is dat 
men ginder onze lukse niet 
kent. Dat men niet ^veet dat we 
ons ergeren als de voorraad 
gekoelde pilsjes in de ijskast op 
is. Dat men ons niet boort 
vloeken wanneer het drink
water in plastieken flessen in 
de Aldi uitverkocht is. Dat 
men ons niet hoort sakkeren 
op de boeren van het Alge
meen Boerensvndikaat, die de 
oprit naar de autosnelweg 
blokkeren omdat ze het Mest-
aktieplan een bedreiging voor 
hun bestaan vinden. Dat men 
ons niet ziet zweten en woelen, 
's nachts in onze te warme 
slaapkamer. Het greu heeft leu<t 
\'an de drooffte, wist een koUega 
te vertellen. 

Het zou die Ruandese vluch
telingen en die miljoenen an
deren wel eens op verkeerde 
gedachten kunnen brengen. 

(Pdj) 
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EEN ABSOLUTE NOODZAAK 

DE BAND TUSSEN VLAANDEREN EN BRUSSEL VERSTERKEN 
Zoals u reeds vorige week in ons 
blad kon lezen, deed 11 juli bij 
sommige Franstalige politici het 
bloed sneller stromen. De 
hoofdredakteur van ons blad 
had het over „een Franse co-
lère' ' . Ook in de Brusselse 
Hoofdstedelijke raad toonden 
enkele politici zich van hun 
smalste kant. Enkele raadsleden 
van het F D F dienden op 11 juli 
een voorstel van resolutie in 
waarbij de autonomie van het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest 
wordt bevestigd ten opzichte 
van de eis van Vlaanderen om 
van Brussel zijn hoofdstad te 
maken. 

De verklaringen van staatsse-
kretaris Vic Anciaux n.a.v. het 
vierde Kongres van de Brus
selse Vlamingen vielen even
eens niet in dovemansoren. 

FRANSTALIGE 
ENGGEESTIGHEID 

De indieners van hogerge-
noemde resolutie menen dat de 
eis van Vlaanderen in strijd zou 
zijn met het beginsel van de 
gewestelijke autonomie. Zij 
voelen zich gesteund door een 
negatief advies van de Raad van 

State over een dekreet van de 
Vlaamse Raad tot VciststeUing 
van de zetel van de instellingen 
en de hoofdstad van de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel. De da-

elijkse realiteit staat echter 
aaks op het advies van de Raad 

van State. Tien jaar geleden 
keurde de Vlaamse Raad een 
voorstel van dekreet goed, dat 
ingediend werd door Vic An
ciaux, waardoor Brussel de 
hoofdstad werd van de Vlaamse 
gemeenschap en de zetel van de 
Vlaamse regering. Sinds tien 
jaar wappert de leeuwevlag op 
heel wat gebouwen van de 
Vlaamse administratie, scholen 
en kulturele instellingen. Zo 
koos de Vlaamse regering het 
prachtig gerestaureerde Rlarte-
laarsplein uit om zich definitief 
te vestigen. De Vlaamse over
heid in Brussel stelt terecht 
Brussel in haar propaganda- en 
voorlichtingspublikaties voor 
als de hoofdstad van Vlaan
deren. Volgens het F D F lokt 
deze situatie protest uit bij een 
steeds groter gedeelte van de 
Brusselse bevolking dat deze 
inmenging niet aanvaardt. De 
toeëigening van Brussel door de 
Vlaamse politieke overheid is 
volgens hen een uiting van vij

andigheid tegenover het Brus
sels Hoofdstedelijk ge-west. Tot 
slot eisen zij dat dit een zaak is 
voor het overlegkomitee omdat 
deze situatie afbreuk zou doen 
aan de federale trouw. Een ding 
is zeker, de realiteit van de 
Sint-Michielsakkoorden is 
blijkbaar nog niet door iedereen 
verteerd. Vergeten we niet dat 
het F D F samen met de PRL de 
hardste tegenstanders waren 
van deze akkoorden. Het is jam
mer dat zij het zijn die het ons 
duidelijk maken welke perspek-
tieven en mogelijkheden voor 
Vlaanderen -werden geopend 
dankzij de recente staatshervor
mingen. Het VU-programma 
lijdt geen twijfel. De toekomst 
van Brussel ligt in een zelf
standig Vlaanderen, op voor
waarde dat Vlaanderen bereid is 
zijn volle verantwoordelijkheid 
op te nemen en te investeren in 
héél Brussel. 

GEWAARBORGDE 
VERTEGENWOORDIGING 

Het Kongres van de Brusselse 
Vlamingen was de aanleiding 
om enkele Vlamingen uit de 
Brusselse regering te interpel-
leren. Zo ook staatssekretaris 

Anciaux. Deze stelde dat de 
ge\\'aarborgde vertegen-woordi-
ging van de Vlamingen in de 
Brusselse Hoofdstedelijke raad 
een volgend agendapunt is. „Het 
zal erop aan komen de Fran^taligen 
te overtuigen. De Franjtaligen weten 
maar al tegoed dat de hoofd,)tedeUjke 
funktie van Briudel meer voordelen 
dan nadelen meebrengt. AL deze 
evenwichtige uitgebouwde dtruktuur 
onwerkzaam wordt door een on
voldoende aantal leden, dan u de 
damenwerking tudden Frandtaligen 
en Nederlanddtaligen niet meer ge
garandeerd. Dan verliest Brudöel 
zijn hoofdstedelijk karakter en ver
dwijnen de daaraan verbonden voor
delen. 

Als Brussel uitsluitend door 
Franstaligen bestuurd zou wor
den, dan levert het konfederaal 
Belgisch samenleven geen 
meerwaarde meer op voor de 
Vlamingen in dit land." 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 

De rabiate indieners van ho-
gernoemde resolutie kregen 
vervolgens een goeie veeg uit de 
pan. „De Frandtaligen hebben zich 
nut te moeien met de bedliddingen 

van de Vlaamje gemeeruchap. De 
Vlaamdegemeenschap id weldegelijk 
bevoegd in BrujdeL Het id niet onze 
dchuld dat de Walen zich lodmaken 
van Bruddel en dat de Frndtalige 
gemeeruchap verdwijnt en opgaat in 
het Waald Gewedt en in het Frand-
talig deel van het Hoofddtedelijk 
gewedt. Brujdel ontbreekt volledig in 
de gedchiedenu van Wallonië en id 
daarentegen een belangrijke dtad in 
de gejchiedenL) van de Nederlanden. 
De dplitding van het kiedarrondid-
dement Bruddel-Halle- Vilvoorde 
blijft voor de VU een abdolute pri
oriteit, maar niet behoud van een 
daadwerkelijke band tudden Vlaan
deren en Bruddei Deze band bedtaat 
uit veel meer dan het neerplanten van 
indrukwekkende gebouwen. De Vla
mingen mogen zelf geen muur op
trekken. Daarom moeten we na
denken over de dplitding van het 
kiedarrondiddement Brud-
del-Halle-Vilvoorde. Ik ben voor de 
dplitding, maaralleen voorde Frand
taligen, niet voor Vlaamde lijd ten. De 
Vlaanue regering moet Bruddel met 
zijn Vlaamde eigenheid promoten 
naar de niet-Belgen, naar Wallonië 
en de Franstalige Bruddelaard en 
naar Europa. Bruddel moet terug 
Vlamingen aantrekken." Tot zover 
een strijdlustige Vic Anciaux. 

(ge) 

BRUSSEL 
VERARMT 
In haar jongste kongres stelde 
de VU dat de Vlaamse ge
meenschap moet tekenen voor 
een doorgedreven welzijnsbe
leid voor heel Brussel. Ó p die 
manier zou elke Brusselaar 
het belang van de Vlaamse 
inbreng ervaren. Dit vooral 
voor de meeste stedelijke pro
blemen die niet strikt kom-
munautair oplosbaar zijn zo
als: veiligheid, kriminalileit, 
druggebruik, werkloosheid, 
woningnood en kansarmoede. 
Staatssekretaris Anciaux 
luidde wat dit laatste punt 
betreft de alarmklok. „Op vijf 
jaar tijd i) het aantal bejtaand-
miiümumtrekkerd Loegenomtn 
met 2-^%. In Wallonië bedroeg de 
dtijging 17% en in Vlaanderen 
was erdlatiu~quo. De duale maat-
tichappij neemt dleedd dcherpere 
vormen aan. De dlachtofferj zijn 
de kansarme Bruddclaars waar
onder vele Vlamingen. De bud
getten va/l de Vlaoiwe Gemeen-
dchapdkommiidie voor gezond-
heièdzorg bedraagt mnper 15 mil
joen terwijl de Frandtalige Gem-
eetuchapdkommujie 70 miljoen 
uittrekt voor preventief drugdhe-
leid. Waf de kansarmoede betreft 
moet de Vlaamse gemeeruchap op 
een evenaardige wijze in Brussel 
doen wat ze in de andere Vlaamse 
dteden doet. Vlaams-Brusdel id na 
Antwerpen de tweede grootdte dtad 
van de Vlaamse gemeenschap en 
ontvangt 10 keer nmider uit Int 
Vlaams Fondd voor kansarmoede. 
De fondsen van de kansarmoe
debestrijding moeten worden ver
deeld in funktie van de werkelijke 
behoeften. Ook inzake gezond
heidszorg zou de Vlaamse gem-
eetuchap evenwaardige üupan-
ningen moeten doen in Brussel, 
bijvoorbeeld inzake drugbeleid, 
aiddprevenlie en kankerpreven-

AUTOMOBIELINSPEKTIE 

Wij stonden te w^achten voor het kantoor 
van de AutomobielLnspektie, het groepje 
vormde een ietwat rare doorsnede van de 
maatschappij. E^n -vrachtvervoerder, een 
begrafenisondernemer, twee gepensio
neerden waarvan één duidelijk pré, een 
garagist, een jonge vrouw met blèrend 
kind zoals op de advertentie voor Deeltijds 
Werken. En deze jongen. 

Het -was bloedheet in het kantoortje, maar 
in het deurgat konden wij schuilen tegen 
de zon en tegehjk horen wanneer het onze 
beurt was. De vrachtvervoerder had zich 
naar het weer gekleed: shorts en on-
derlijlje. De begrafenisondernemer droeg 
zijn grijze ceremoniepak. De oudste ge
pensioneerde leek zoals zijn ^vagentje, -wat 
opgebruikt. De aktieve, een man die zijn 
dagen blijkbaar met vooral reizen -vulde; 
zijn wagen leek wel één reklamepanneel 
voor al de campings van Languedoc. Aan 
de donkerblau-we overall was de garagist 
te herkennen, hij was hier met de \vagen 
van een sjieke klant. De jonge moeder had 
alle moeite om haar vijfjarige Liesje in 
toom te houden. 

E^n van de arbeiders van de Automo-
bielinspektie kwam de garagist groeten. 
„En hoe w^as de uitslag van de zonen?" 
vroeg hij. De garagist antwoordde dat hij 
niet mocht klagen. „Onze Kurt is een 
oppassende jongen, hij begint nu aan zijn 
laatste jaar op het kollege. Mark dat is wat 
anders, tw^ee buizen meneer! Moest ge die 
jongen niet achternazitten hij zou van 's 
morgens tot 's avonds voetballen. En dan 
die televisie ! E^n match is niet genoeg, hij 
moet ze allemaal zien. En niet één keer 
mjiar ook de herhalingen, tot een stuk in de 
nacht! Ik ga dat kaske nog eens buiten 

gooien ?" 

De vrachtvervoerder mengde zich in het 
gesprek: ,,Ja, ge hebt ze niet meer in de 
hand als ze wat ouder worden. Onze 
Jurgen idternu 16 en bij de Giro, maar ik 
moet hem opkoteren. 't Zijn daar allemaal 
klein mannen, zegt hij. Hij wil niet meer 

gaan na de vakantie." En na een brede 
zucht. „Dat heeft juist z'n plechtige kom-
munie gedaan en ge hebt er niks meer aan 
te zeggen." 

De begrafenisondernemer wist dat het 
allemaal de fout van de school is. „Kunt ge 
u indenken dat ze daar hun goesting 
mogen doen ? Als de heren geen Franse les 
•willen dan mogen ze studeren. Zo ver is 
het gekomen!" 

Liesje zette een ongelooflijke huilbui in, de 
moeder haalde een koetsje uit de -wagen en 
reed er een ritje mee. 

Van achter de glazen -wand riep de be
diende: „Van Droogenbroeck Odillon." 
De oudste gepensioneerde liep naar bin
nen, keerde terug met een hoop for
mulieren, stak -wat kleingeld in een zorg-
-voildig portemoneetje en mompelde tussen 
de tanden: „Djiar is al weer 100 fr. bij 

sedert verleden jaar." Hij groette het ge
zelschap niet eens. 

„Ik heb aan mnn jongens gezegd: ge 
moogt maar één keer over mijn lijf lopen 
en dat is als ik onder de grond hg. Wie van 
ulUe dat -vroeger durft proberen krijgt met 
die twee hier te maken." En de man van de 
AutomobielLnspektie toonde zijn twee 
vuisten. 

De -vrachtvervoerder huldigde een ge
lijkaardig scenario. ,,Ik heb aan die van 
ons gezegd dat ze te luisteren hebben tot 
zolang ze onder mijn dak wonen. Als ge op 
een ander -woont doet ge u-w goesting maar 
kom niet om de -vijf minuten klagen." 

De jonge gepensioneerde bleek een ge
lukkige grootvader. „Ik heb nu drie klein
kinderen, ze mogen komen -wanneer ze 
willen, maar als ons Roza het gepeinsd 

heeft pak ik de caravan en zijn -wij de pist 
in. Naar 't Zuiden." 

De begrafenisondernemer zuchtte. „Ik 
•vraag mij dikwijls af, moest ik nog kunnen 
herbeginnen, of ik nog kinderen zou -wil
len. Kleine kinderen kleine zorgen... 

...grote kinderen, grote zorgen!" vervol
ledigde de man van de Automobielin-
spektie. ,,Want in -welke wereld komen ze 
terecht ? Wij konden nog sparen, maar da 
jong volk doet dat niet meer. 't Is precies 
alsof het allemaal niet opkan." 

„Van Vaerenberg Kristine, echtgenote De 
Veseleer August." Wij keken naar de 
-vrou-w die met Liesje een rondje reed. De 
stem achter het glas herhaalde de oproep 
met nog meer nadruk. Wij wenkten Van 
Vaerenbergh ICristine. De -vrouw spoedde 
zich naar binnen, Liesje zette een nieuwe 
huilbui in. 

,,Madammeke, in 't vervolg laat ge uwe 
kleine beter thuis. 950 fr., omdat het voor u 
is." 

„Vriendehjk is anders." vond de beg
rafenisondernemer. Toen moeder en doch
ter -weggereden -waren wees de garagist 
naar de Jaguar. ,,Die daar (en hij bedoelde 
de eigenaar) is zo rijk als de zee diep is, zijn 
vrouw kan geen kinderen krijgen. Ze 
hebben al een fortuin aan de doktoors 
uitgegeven, ze zijn zelfs naar Lourdes 
geweest. En 't helpt allemaal niks." 

Er viel een rare stilte over het gezel
schap. 

„Zo heeft iedereen zijn miserie..." zuchtte 
de begrafenisondernemer. En hij wist dui
delijk van veel verdriet. 

„R.Asmus, 950 fr." gebood de stem achter 
het loket. Ik betaalde en groette het ge
zelschap. ,,Ge kunt -weer verder voor een 
jaartje." riep de gepensioneerde me nog 
na. Ik reed vlug -weg. 

Klaar voor een vjin de campings van 
Languedoc. 

R.Asinus 
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HET ONDERZOEK NAAR DE SZ-TRANSFERS 

VLAANDEREN DRAAGT HET MEESTE BIJ IN SZ-TEKORT 
In zijn reeks over het onder
zoek naar de SZ-transfers staat 
W I J deze week stU bij het 
mikro-ekonomische onderzoek 
van de tak gezondheidszorgen. 
Bij de ekonometrische zoek
tocht naar de verklarende fak-
toren van het medische ver
bruik kwam naar voren dat de 
beschikbare informatie over de 
gezondheidstoestand in België 
zeer beperkt en onevenwichtig 
is en duidelijk voor verbetering 
vatbaar is. Dit laatste is on
ontbeerlijk voor het ontwerpen 
en doorvoeren van efficiënte 
kostenbeheersende maatrege
len in de ziekte- en invalidi
teitsverzekering. 

VERKLARENDE 
FAKTOREN 

De vraagfaktoren die slaan op de 
gezinsomvang, het arbeidssta-
tuut, het gemiddeld aantal 
werkloosheidsdagen en de stan-
daardmortaliteitsratio's (die 
een maatstaf zijn van gebrek 
aan gezondheid), leveren een 
betekenisvolle bijdrage in de 
verklaring van de uitgaven. De 
mortaliteitsgegevens blijken, 
nadat gekontroleerd is voor 
leeftijd en arbeidsstatuut, be
tekenisvolle verschillen tussen 
de gewesten aan te •wijzen voor 
een aantal doodsoorzaken. Zo 
stellen de onderzoekers vast dat 
wat betreft de doodsoorzaken 
die een indikator kunnen vor
men van de levensstijl, Vlaan
deren zeer beduidend lager 
skoort dan Wallonië en Brussel. 
Ook het sociaal statuut (aktief 
versus weduwen, invaliden, ge-
handikapten en wezen, 
WIGW), het aantal brugpen-
sioendagen en het voorkomen 
van werkongeval of beroeps
ziekte zijn bepalende faktoren 
van de medische uitgaven, 
^vaarvan de bijdrage verschilt 
naargelang de beschou-wde uit-
gavenkategorie. 

De omgevingöfaktoren, weerspie
geld in de bevolkingsdichtheid, 
de ouderdom van de w^oning en 
de verzekeringsinstelling spe
len eveneens een betekenisvolle 
rol. Wat de verzekeringsinstel
lingen betreft, bestaan er dui
delijke uitgavenverschillen 
naargelang de aansluiting bij 
een bepaald ziekenfonds. 

Met de Christelijke Mutualiteit 
(CM) als norm bedraagt het 
uitgavenverschil voor : 

- de Neutrale ziekenfondsen + 
471 fr./lid/jaar; 

- de Hulpkas + 685 fr. ; 

- de Onafhankelijke en ber
oepsziekenfondsen + 872 fr.; 

- de Socialistische ziekenfond
sen + 1.706 fr.; 

- de Liberale ziekenfondsen + 
2.155 fr. 

Ook de aanbodfaktoren die slaan 
op de afstudeeruniversiteit van 
de geneesheren, op de leeftijd 
van de geneesheren en op het 
aantal zorgenverstrekkers zijn 
van bepalend belang voor het 
verbruik. Wat het sterke effekt 
van het aanbod van zorgver
strekkers op de uitgaven voor 
gezondheidzorg betreft, reken
den de onderzoekers uit dat een 
stijging van het ciantal huis
artsen per honderd inwoners 

met één eenheid in Vlaanderen 
de medische uitgaven per hoofd 
met 85.328 fr. doet toenemen. 
In Wallonië en Brussel bedra
gen deze meeruitgaven per 
hoofd resp. 68.622 fr. en 18.769 
fr. De vorming van de voor
schrijvers is volgens de onder
zoekers eveneens van doorslag
gevend belang voor het ver
bruik. Het Waalse gewest en 
zijn universiteiten geven, zoals 
ook de Brusselse, aanleiding tot 
meer verbruik. Het gewest 
waar de (afstudeer)universiteit 
gesitueerd is, leidt tot grotere 
verschillen dan wanneer de un
iversiteit naar taairegime ver
geleken wordt. 

Wat de omkaderingsnormen in 
de regio Brabant betreft, stelt 
men vast dat deze in Halle-Vil
voorde nauw^ aansluiten bij 
deze in Vlaanderen, terwijl 
Brussel-Hoofdstad de Waalse 
(hogere) normen overschrijdt. 

Gemiddelde omkadering per 100 zie-
kenhuiiibedden: 

Vlaanderen: 126 
Halle-Vilvoorde: 114 
Wallonië: 156 
Brussel-Hoofdstad: 164. 

Andere cijfers betreffen het 
aantal ziekenhuisbedden per 
CT-scanner. Deze bedragen in 
Vlaanderen 599, in Wallonië 
300 en in Brussel 517. 

GEMEENSCHAPS-
BEVOEGDHEID 

Wat zowel het kwalitatief als 
kultureel onderscheiden medi
sch aanbod en de verschülende 
levenswijze van de verzekerden 
betreft, dient opgemerkt te 
^vo^den dat de beleidsinitiatie
ven die deze elementen even
tueel kunnen bijsturen, buiten 
de Sociale Zekerheid gezocht 
moeten worden. De beleidsini
tiatieven terzake lijken immers 
enkel genomen te kunnen wor
den door de gemeenschappen. 
Het bijsturen van het medisch 
aanbod en de medische kuituur 
in de universiteiten en onder de 
verzekerden, het instellen van 
een numerus clausus voor ge-
neesnheren, en dergelijke meer, 
zijn stuk voor stuk akties die tot 
de bevoegdheden van de ge
meenschappen behoren. In die 
zin bevestigt het determinan-
tenonderzoek de noodzaak aan 
strukturele maatregelen op het 
vlak van de gezondheidszorg, 
die niet bereikt kunnen w^orden 
door een wijziging of een ef
ficiëntere toepassing van de fe
derale sociale zekerheids'wetge-
ving. Met andere woorden, ook 
het determinantenonderzoek 
lijkt belangrijke argumenten te 
leveren om de bevoegdheid 
voor gezondheidzorgverzeke
ring, als onderdeel van een sa
menhangend pakket bevoegd
heden inzake gezondheid, aan 
de gemeenschappen toe te ken
nen. 

BLIJVENDE 
VERSCHILLEN 

De bovengenoemde determi
nanten blijken onvoldoende als 
sluitende verklaring. Dit blijkt 
uit een vergelijking tussen het 
Vlaamse (Aalst) en Waalse 
(Luik) CM-ziekenfonds. Daar-

Vlaanderen injekteert het mecéte 
In de overheiddbljdrage om het 
tekort van de Sociale Zekerheid te 
dekken. 

bij worden door de onderzoe
kers op basis van de uitgebreide 
konsumptiemodellen de vol
gende verschillen vastgesteld: 

- een toename in leeftijd leidt in 
Aalst tot een grotere afname 
van de uitgaven of een ger
ingere toename van de uit
gaven dan in Luik; 

- in Aalst is het verschil tussen 
aktieven en W I G W s veel 
meer uitgesproken dan in 
Luik; 

- dit geldt eveneens voor het 
verschil tussen W I G W s met 
voorkeursregeling en zonder 
voorkeursregeling. 

De onderzoekers besluiten: 
,,Voor de globale konsumptie 
betekent dit dat, nadat gek
ontroleerd is voor leeftijd, ge
slacht, statuut, zekere morbi-
diteitssituatie, er een regionaal 
effekt overblijft waarbij in Aalst 
de globale konsumptie-uitga-
ven per rechthebbende 18% la
ger liggen t.o.v. de uitgaven van 
een Luikse rechthebbende." 

Hiervoor konden de onderzoe
kers geen verklaring geven. Dit 
heeft een merkwaardige kons-

VOORSPELLING VAN DE REGIONALE UITGAVEN 
Uitgaven per hoofdyjaar (x 1.000 fr.) 

Vlaanderen 
1990 2010 

Wallomë 
1990 2010 

Ziekte en invaliditeit 

Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 
Arbeid^ongedci 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

18,5 

iktheid 
5,1 

30,7 
32 
29 

8,8 
9,2 
8,5 

19,5 

7,1 

26,0 
24 
30 

11,3 
10,9 
12,6 

Werkloo,theid 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

8,0 11,8 
12,7 
11,3 

10,0 18,2 
17,1 
21,8 

Brugpensioenen 
Basisscenario 1 2,3 1 ()A 1 3,4 1 6,0 
Geen alternatieve scenario's (loongroei op nul \ 

Riidt- en overle 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

Kinderbijdlag < 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

Arbeiddongeva. 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

Beroepsziekten 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

Gewaarborgd i 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

vingspen 
Tl,") 

zn jaar lij 

'Jen 
1,9 

0,6 

nkonten 
0,7 

yioenen 
25,7 
26,6 
25,1 

ikse vakt 
8,8 
9,2 
8,7 

2,7 
2,0 
2,6 

1,1 
1,3 
1,1 

voor bej'c 
0,9 
0,9 
0,9 

25,6 

antie 

1,4 

2,0 

larden 
0,5 

30 
29,4 
34,1 

9,2 
8,7 

11,4 

2,1 
1,9 
2,7 

1,6 
2,2 
2,6 

0,8 
0,8 
0,8 

Be^itaandzekerheid 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

TOTAAL (uit 
1990 

2010 
Basisscenario 
Divergentie 
Konvergentie 

1,1 1,5 
1,6 
1,4 

gaven per hoofd/ 
69.705 

98.640 
103.105 
95.959 

2,0 4,1 
3,8 
5,1 

'jaar - absolute c 
79.482 

109.797 
104.559 
127.808 

Brussel 
1990 

19,5 

6,5 

9,0 

3,4 
^anaf 19 

28,5 

1,3 

0,3 

0,9 

1,8 

ijfers) 

1 
1 

2010 

30,7 
25 
21 

9,0 
7,8 
6,9 

16,3 
14,7 
13,4 

4,1 
92) 

33,7 
29,1 
31,2 

8,3 
8,3 
8,3 

1,8 
1,5 
1,3 

0,5 
0,4 
0,3 

1,1 
1,0 
0,9 

1,9 

78.508 

07.443 
06.130 
88.319 

ekw^entie voor het belang van 
de overige determinanten. In
dien een hoger algemeen w^el-
vaartspeil leidt tot een hogere 
gezondheidsuitgave, dan die
nen de overige determinanten 
niet slechts .te verklaren 
•waarom de gezondheidszorg in 
Wallonië en Brussel duurder is 
dan in Vlaanderen, maar tevens 
uitleg te verschaffen waarom de 
gezondheidszorg in het •welva
render Vlaanderen niet meer 
kost dan in de twee overige 
gewesten. 

De verwachting dat naarmate 
de •welvaart van een land of 
regio toeneemt, de uitgaven 
voor geneeskundige zorgen zul
len stijgen, wordt •weerspiegeld 
in onze tabel. Deze geeft de 
ZlV-uitgaven per hoofd van de 
bevolking voor elk Gewest in 
2010 •weer, berekend volgens de 
drie toekomstscenario's die eer
der in deze WIJ-reeks •werden 
voorgesteld. Volledigheids
halve worden ook de voorspel
lingen voor andere takken van 
de Sociale Zekerheid en de tot
ale toekomste SZ-uitgaven per 
hoofd per jaar per ge\vest mee
gedeeld. Onder het divergen
tie-scenario, •waarbij de ge'wes-
ten ekonomisch verder uit el
kaar groeien, neemt Vlaande
ren inzake ZI V-uitgaven de 
hoogste positie in, gevolgd door 
Brussel. 

Het konvergentiescenario, 
waarbij de gewesten gelijklo
pende ekonomische prestaties 
kennen, plaatst Wallonië op de 
eerste plaats inzake ZlV-uit-
gaven, op de voet gevolgd door 
Vlaanderen. Wat de totale 
SZ-uitgaven betreft, blijkt dat 
bij een ongelijke ekonomische 
groei tussen de gewesten ook de 
uitgaven ongelijk evolueren. In
dien Vlaanderen en Wallonië 
konvergeren •wat ekonomische 
prestaties betreft, wordt de 
kloof tussen hun beide uitga-
venniveau's veel groter. Waar 
Wallonië in 199Ö per hoofd 
14,5% meer uitgeeft dan Vlaan
deren, is deze kloof in 2010 
meer dan dubbel zo groot, nl. 
33,2%. Neiast de regionale uit
gavenniveau's dienen ook de 
regionale bijdragenniveau's 
bekeken te worden. Samen le
veren zij een beeld van de reg
ionale dekkingsgraden van de 
Sociale Zekerheid op. Zoals 
reeds in een vorige bijdrage 
gesteld werd, blijkt daaruit dat 
Vlaanderen onder alle be-
schou^wde hypothesen haast 
zellTaedruipend is. Daarbij 
komt nog dat Vlaanderen ook 
het meeste bijdraagt tot de 
overheidsbijdrage die het tek
ort van de Sociale Zekerheid 
dekt. 

F. Ingelaere 

cs> Het volledige beleidsvoorstel 
van Prof. Pieters is inmiddels 
beschikbaar in de boekhandel 
onder de titel „Federalisme voor 
onze Sociale Zekerheid. Beleids
conclusies van de Voorzitter van 
de Vlaamse Onderzoeksgroep 
Sociale Zekerheid 2002". Vitg. 
AccOfLeuvenJAmersfoort, 1994, 
495fr. 
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SOCIAAL 
STEEDS MINDER GEBOORTEN IN VLAANDEREN 

Vorig jaar werden over heel Vlaanderen 66.780 geboorten 
geregiitreerd. Dat betekent een. daling met 2,5% ten 
overdtaan van 1992. Meteen de eerste maal in vijf jaar dat 
het aantal geboorten achteruit gaat. In 3,4% van de 
gevallen ging het om tweelingen en in 0,3%) om drielingen. 
In Vlaanderen werden er ook vier vierlingen en vijf 
vijflingen geboren. 

O
pvallend is dat het per
centage vrou^ven dat voor 
een pijnloze bevaUing 
kiest almaar groter wordt. 

Voor 1992 was dat ongeveer 
33%, maar in het recente jaar
verslag van het Studiecentrum 
voor Perinatale Epidemiologie 
(SPE) wordt gewag gemaakt 
van 40,3% bevallingen onder 
epidurale verdoving in 1993. 

Deze week in 
s honderd dagen van Silvio Beilosconl 

Leo DeictoiS vooï bet besfrotragsïjeroflci 

K I A A R V O O R O i 

STUMP 

feoi 

\Voordeiidaad 

moet 
oedachten tegemoet ue ^ ^ 

Forza Italia 
De mtemationale tnbune volgt met 

argusogen het samenspel van premier 

Berlusconi en zijn extreem-rechtse en 

nationalistische maats Maar hoe beleeft 

en ondergaat denkend en onnadenkend 

Italië de nieuwe tiktak op de politieke 

mat'' Een reportage, deze week in Knack 

Zomerwandeling Genk 
Op 7 augustus hebben de Knack-

zomerwandelaars afspraak in Genk Nu 

al een voorproefje een kennismaking 

met natuurschoon en industriële 

archeologie m het land van het zwarte 

goud Deze week in Weekend Knack. 

En verder.., 
• Waterzuivenng en het zwemwater aan 

de kust • Filip Reyntjens streng over 
Ruanda • Senes "Het Noorden komt 
dichterbij" (Hamlet in Elseneur), "De 

zomer van 1944" (opstand m Warschau) 

EXTMDLZEWEEK 

IDE GORDEL INFORMATIE-BROCHURE' 

Knacfc 
+ \VEKKI-:.\D K,NACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

STEEDS OUDERE 
MOEDERS 
Bijna de helft (46,6%) van de 
vrouwen die vorig jaar een kind 
ter wereld brachten behoorden 
tot de leeftijdskategorie van 25 
tot 29 jeiar. De tweede belang
rijkste groep is die van de 30- tot 
34-jarigen met 25,6%. Een en 
ander duidt er dus op dat de 
trend om pas op latere leeftijd 
kinderen te krijgen aanhoudt. 
De gemiddelde leeftijd voor 
krijgen van een eerste kind lag 
in Vlaanderen vorig jaar op 26,6 
jaar. Slechts 2% van de jonge 
moeders was vorig jaar jonger 
dan 20 jaar. 

Vier vrouwen overleden als ge
volg van de bevalling (dat komt 
overeen met zes sterfgevallen op 
100.000 geboorten). 

Bij het stond stand komen van 
de z^vangerschap zelf werd 
1,5% van de vrouwen vooraf 
behandeld en onderging 0,9% 
een in vitro-fertilisatie of ge
meenzaam een proefbuisbaby 
genaamd. 

Ten minste 30% van alle meer-
üng-z^vangerschappen waren 
het gevolg van dergelijke hor
monale stimulering. Bij zowat 
84% van de verlossingen werd 
de bevalling geleid door een 
gynecoloog en in bijna 30% van 
de gevallen werd de verlossing 
door de arts opgewekt (een zo
geheten industriële bevalling). 
Er werd ook een toename vast
gesteld van het aantal keizer
sneden, van 11,8 in 1992 tot 
12,9% van alle geboorten. 

STERFECIJFER STIJGT 
Vorig jaar werden er in Vlaan
deren de meeste kinderen ge
boren in de provincie Antwer
pen (20.030), gevolgd door 
Oost-Vlaanderen (15.202), 
West-Vlaanderen (13.606), 
Vlaams-Brabant (8.854) en 
Limburg (8.206). Iets meer dan 
de helft (51,1%) van alle levend 
geboren kinderen waren van het 
mannelijk geslacht, hun gemid
deld geboortegewicht bedroeg 
3,369 kilogram. Dat van de 
vrouwelijke borelingen 3,242 
kilogram. 

Opvallend is ook dat er vorig 
jciar bij de te vroeg geborenen 
met een geboorte^vicht tussen 
500 en 1.000 gram een stijging 
van het sterftecijfer w^erd vast
gesteld, van 8,4 naar 9,2 per 
duizend. 

Volgens het Studiecentrum 
blijft er in Vlaanderen een aan
tal problemen bestaan: het on
rustbarend aantal meer-
ling-z-wangerschappen, het stij
gend aantal keizersneden, het 
niet verder dalen van het ster-
tecijfer van de pasgeborenen en 
het relatief aantal kinderen met 
een zeer laag geboortegewicht 
(lager dan l.ÖOÖ gram). Vrijwel 
al deze problemen zijn toe te 
schrijven aan de toename van de 
medische begeleide bevruchtin
gen, aldus het SPE. 

Hülda Uytterhoeven 

^,™»»«*««»«<«- ' 

Het dterftecijfer van pcugeborenen daalt niet verder. 

OM AUTISTEN TE HELPEN 

TIK-TAK-DUO ONIWERPT KWARTETSPEL 
Op 20 april j.l. erkende de 
Vlaamse Raad „autisme als een 
specifieke handikap". Boven
dien beloofde de Vlaamse re
gering extra middelen en maat
regelen te treffen om deze han
dikap „te omkaderen." 

De erkenning kwam niet te 
vroeg, want goed 50 jaar nadat 
de Amerikaanse psychiater 
Kanner de handikap een naam 
had gegeven en 20 jaar nadat in 
Vlaanderen een oudervereni
ging rond autisme was ontstaan. 
Voor de ouders met een au
tistisch kind moet 20 aprU een 
heuglijke dag ge-weest zijn, hij 
\verd de bekroning van jaren 
volgehouden •werking. Voor 
VU-mensen zorgde de erken
ning voor een bijkomende 
vreugde, het was namelijk ka
merlid Daan Vervaet die als 
eerste het autisme-debat op het 
parlementaire vlak had ge
bracht en zijn opvolger Etienne 
Van Vaerenbergh die de klus 
verder heeft afmaakt. Van Vae
renbergh wist in alle partijen 
kollega's te vinden die samen 
met hem een resolutie indienden 
waarvan de inhoud door de 
Vlciamse Vereniging Autisme 
( W A ) werd goedgekeurd. 

In ons blad van 27 april ver
heugde Simonne Janssens-Van
oppen, ondervoorzitster van de 
W A (en moeder van een au
tistische zoon), zich over deze 
erkenning. 

Wij herinneren de lezers aan 
deze gebeurtenissen omdat de 
W A zopas een biezonder kaart
spel heeft laten ontwerpen die 

De kaarten zijn kleurrijk en 
voorzien van duidelijke ikonen. 

ouders en begeleiders helpen 
om kinderen met autisme het 
leven aangenamer te maken. 

„ IK HEB DORST" 

Wij vermelden deze uitgave 
graag omdat de kaarten ont
worpen werden door Mil en 
Marleen Lenssens die met hun 
Tik-Tak-programma (BRTN) 
niet alleen Vlaamse kleuters ple
zieren maar ook in het bui-
tenlaand herhaaldelijk be
kroond werden. 

De kaarten kunnen door kin
deren met autisme dagelijks ge
bruikt worden. Met de afbeel
ding van een glas b.v. zeggen ze: 

,,Ik heb dorst." Met de tand
enborstel maakt de begeleider 
ze duidelijk dat ze de tanden 
moeten poetsen. 

Het tekort aan verbeelding 
waar mensen met autisme mee 
te kampen hebben verstoort 
hun sociale relaties. Taal is voor 
hen vaak verwarrend, velen 
praten dan ook nauwelijks zin
vol of helemaal niet omdat de 
betekenis van woorden, dingen 
en gelaatsuitdrukkingen hen 
ontgaat. Mensen met autisme 
zijn echter w êl visueel ingesteld, 
zo zijn ze in staan details w^aar te 
nemen en te onthouden. Voor 
mensen met autisme moet de 
omgeving voorspelbaar w^orden 
gemaakt, anders voelen ze zich 
niet veilig, geraken soms in pan
iek en worden driftig. Daarom 
moet hen duidelijk gemaakt 
worden -wat er van hen ver-
•wacht wordt, hoelang iets duurt 
en w ât daarna moet gebeuren. 
De kaarten met de simbolen 
kunnen hen dus echt helpen. 

Het mapje bevat 28 kaarten en 4 
begeleidingskaarten. De W A 
stelt voor dat „gewone mensen" 
de kaarten even uitproberen 
met kinderen, zo kunnen ze 
misschien even binnentreden in 
de biezondere leefwereld van 
kinderen met autisme. 

Een fijne realisatie die wij onze 
lezers graag voorstellen! 

(mvl) 

c^ Vlaanue Vereniging Aut
isme, Groot Begijnhof 14 U 9040 
Gent Tel: 09/238.18.18, fax: 
09/228.98.79. 
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ZONDAG 28 AUGUSTUS IJZERBEDEVAART ONDER HET MOHO: 

BRUSSEL, ONS VENSTER OP DE WERELD 
Door Brudöel ab tema te kiezen voor de aanstaande 
IJzerbedevaart op 28 augudtuö wil het IJzerbedevaart-
komitee het dlechte imago van de Vlaanue hoofdstad wat 
bijspijkeren. Komiteevoorzitter Lionel Vandenberghe, on
dervoorzitter Paul De Belder en éekretari) Dirk Demeurie 
jtelden op een perékonferentie in BrLUdel het scenario van 
de komende bedevaart voor. 

N
iet toevallig had het I J -
zerbedevaartkomitee als 
lokatie voor haar perskon-
ferentie de foyer van het 

Lunateater aan de Brusselse 
Akenkaai uitgekozen Het eer
biedwaardige komitee uit Diks-
muide moest daar naar verluidt 
zelfs vijfduizend frank voor op
hoesten We lazen in de pers
tekst Vlaanderen moet mvedteren 
m Briudel, for,) (vliegen vang je nu 
eenmaal met met azijn) maar nut 
naïef (voor wat hoort u>at) 

Voorzitter Vandenberghe begon 
zijn uiteenzetting met het 
slechte imago van Brussel m 
Vlaanderen geen goede zaak te 
noemen Niet voor de Vlaamse 
staat m wording, niet voor Brus
sel m het cdgemeen en niet voor 
de Vlaamse Brusselse gemeen
schap in het bijzonder Het Be-
devaartkomitee hoopt op de 
komende IJzerbedevaart, en 
door de tentoonstellmg Brui
send Brussel m Diksmuide, zijn 
steentje bij te dragen om dit 
slechte beeld wat te verbeteren 
Het lot van de Brusselse Vla
mingen staat of valt met de band 
tussen Vlaams-Brussel en 
"overig Vlaanderen" Vlaande
ren mag Brussel niet loslaten. 

En dat is ook voor "oveng 
Vlaanderen" van groot belang 
de Brusselse Vlamingen vormen 
volgens Bedevaartkomiteevoor-
zitter Vandenberghe niet m de 
eerste plaats een beschermde 
minderheid dan wel een "voor
post" van de Vlaamse natie, een 
antenne op de %vereld voor de 
Nederlandse, onze kuituur Het 
komitee van Diksmuide pleit er 
voor een bijkomende bescher
ming van de positie van de 
Vlamingen m Brussel, o m door 
de uivoering van de machtspa-
riteit op gemeentelijk vlak, door 
letterlijk en figuurlijk te inves
teren in de hoofdstad, door 
Brussel opnleu^v leefbaar te ma
ken Dat IS op termijn bovendien de 
enige afdoende manier om de verf-
ranóingddruk op VLaanu-Brahant 
te doen afnemen, meent Vanden
berghe 

EUROBRUSSEL 

Het IJzerbedevaartkomitee 
pleit niet voor de afschaffing 
van Brussel als Europese hoofd
stad, zoals een aantal andere 
Vlciamse verengingen -wel doen 
Méér en méér evolueert Brussel 
tot de politieke hoofdstad van 
Europa, een evolutie die men 
kan betreuren, maar evengoed 
een feit waar men niet omheen 
kan Het IJzerbedevaarkomitee 
ziet hieruit een dubbel opdracht 
voortvloeien maksimaal de 
troeven uitspelen die deze Eu
ropese status onmiskenbaar 
biedt, en, tegelijkertijd, druk 
uitoefenen op de bewindslui om 
het grootkapitaal en z'n Eu
ropees-Brusselse promotoren te 

el« beletten de lasten van die evo

lutie op de Brusselaars en de 
Vlaams-Brabanders af te wen
telen 

Naast het hoofdtema komen op 
28 augustus nog twee aksenten 
aan bod de herinnering aan de 
75ste verjaardag van de oprich
ting van het Verbond van 
Vlaamse Oudstnjders Deze 
'ziel van de bedevaart" is een 
oudstnjdersvereniging met bij
zonder frisse en aktuele doel
stellingen 

En natuurhjk komt vijftig jaar 
na het beëindigen van de tweede 
wereldoorlog ook amnestie na
drukkelijk aan bod Het oor
logsverleden moet niet vergeten 
worden Het Bedevaartkomitee 
wil dat we lessen trekken uit de 
fouten die langs weerskanten 
begaan zijn En dat er vergeving 
komt, als typische kristehjke 
deugd en als een belangrijke 
w^aarde voor de humanisten 

Samenvattend zijn er vijf goede 
redenen om dit jaar zeker neiar 
Diksmuide te gaan om dui-
dehjk te maken dat Vlaanderen 
Brussel met loslaat, om een halt 
toe te roepen aan de toene
mende verfransing in 
Vlciams-Brabant, om de amnes-
tie-eis luider dan ooit te doen 
w^eerklinken nu de bevrijdings
feesten in aantocht zijn, om te 
protesteren tegen het protserige 
militaristische vertoon rond de 
herdenking van de bevrijding, 
en om de neo-unitansten en de 
oude Belgen opmeuvi' een neus 
te zetten 

En voor wie dat allemaal nog 
met volstaat, organiseert het Be
devaartkomitee nog een heuse 
au- dhow en een demonstratie 
torenstellmg-khmmen De I J -
zertoren zit immers dik in de 
steigers om herstellmgswerken 
uit te voeren, wat intussen ook 
al weer dertig jaar geleden is 
De 27 kilometer stellingen rond 
de toren w^orden beklommen 
door Vlaamse Everest-alpinis-
ten, die er spandoeken zullen 
ophangen En als apoteose, voor 
het zingen van de Vlaamse 
Leeuw, zullen oldtimer-vliegtui
gen uit de eerste wereldoorlog 
de Bedevaartweide overvlie
gen 

STEENBRUGGE 

In een aktuahteitsmotie drukte 
het IJzerbedevaartkomitee ook 
nog z'n tevredenheid uit over 
het hernieuwde pleidooi van mi
nister-president Van den 
Brande voor een konfederale 
steiatsstruktuur Over de aan-
w^ezigheid van Albert II op de 
Guldensporenmaraton in 
Brugge, zei Vandenberghe dat 
één zwaluw de lente nog niet 
maakt De voorzitter van het 
Bedevaartkomitee vond overi
gens dat Alberts bezoek aan 
Steenbrugge, de abdij van het 
repressieslachtoffer abt Dom 

Mee door toedoen i>an minuter Johan Sauwené dtaal de IJzertoren m de dteigerd voor een grondige 
opknapbeurt. De aanétaande IJzerbedevaart belooft dpektakel: Vlaanue Evercót-alpmuten zullen de 27 
kilometer stellingen beklimmen en er spandoeken aan ophangen. 

Modest Van Assche, door de 
media onvoldoende in de verf 
gezet w âs 

De koning u welkom op de Be
devaart, antwoordde Vanden
berghe op een vraag, wanneer hij 
zich kan scharen achter het 
Ijzertestament met z'n drie pijlers 
vrede, vrijheSen verdraagzaamheid 
Deze hedendaagse hertahng 
van de parolen "Nooit-meer-
oorlog", "Zelfbestuur" en "gods
vrede" staat al dne jaar in de 
statuten van het IJzerbede
vaartkomitee, preciseerde se-
kretans Dirk Demeune 

Niet welkom op de Bedevaart-
^velde, zijn vlaggen van pol
itieke partijen Feitelijk gaat het 
slechts om Volksunie- en 
Vlaams Blokvlaggen, een ver
loren gelopen CVP-vaandel en 
een in het vlaggenspel sterk 
opvallende blauwe VLD-vlag 

Het IJzerbedevaartkomitee 
roept de politieke partijen op de 
Vlaamse eensgezindheid ten
minste op 28 augustus te be
waren en geen stand meer te 
openen op de I Jzerlaan in Diks
muide, die de dag van de Be
devaart traditioneel het uitzicht 
heeft van een pohtieke markt 
Het komitee kondigde aan dat 
er streng zal opgetreden w^orden 
tegen literatuur en pamfletten 
die met door de demokratische 
beugel kunnen Ook extreem
rechtse groepuskules, neo-nazi s 
of skinheads die hun armen niet 
tegen hun lijf kunnen houden 
bhjven beter uit Diksmuide 
•weg, ook op de avond voor de 
Bedevaart 

Naar een reaktie gevraagd op de 
vnje tribune (De Standaard, 11 
juli jl ) die dne vooraanstaanden 
uit IJzerbedevaartkomitee en 
ANZ publiceerden onder de 

titel Vlaamse vrienden, laten wij antwoordde Lionel Vanden-
ĉ̂ «Z9c/z (zie ook IF/J, 13 julijl ), berghe na enige aarzelmg Ik 

en wjiann dit drietal pleitte voor kan me daarin terugvinden 
een scheiding tussen de 
Vlaamse beweging en de be-
wegmg rond het Vlaams Blok, Peter Dejaegher 
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lAlUIT 
KROATIË EERGISTEREN 
Het komt veeleer zeQen voor dat een uitgever zelf een 
voorwoord schrijft voor een door hem uitgegeven boek; 
meer: dat hij een voorwoord schrijft voor eik van de 
achtereenvolgende drukken; nog meer: dat hij zelp een 
korte hiitorbche inleiding opételt tot beter begrip van wat 
volgt. 

Wi 
t\) hebben dan ook met 
een heel biezondere uit
gever te maken. De man 
legt zich toe op de pu-

blikatie van een maatschappe
lijk aspekt dat hem erg zwaar op 
de maag ligt: de rol van de 
Rooms-Katolieke Kerk. Deze is 
volgens hem biezonder kwaad
aardig: haar „klerikaal-fascis
tisch gedachtengoed" zou de 
blijvende humuslaag voeden 
van alle uiterst-rechtse stromin
gen en regimes in Europa. 

Deze specialist in anti-klerika-
lisme -was, naar eigen zeggen, te 
gast bij de Servische regering in 
1992. Het is in zijn voorwoor
den bemerkbaar. Naast onvol-
stelbaar pro-Joegoslavisch 
scheldproza, komt zijn ontle
ding van de huidige Balkan-oor
log hierop neer dat niet de Ser
viërs verantwoordelijk zijn voor 
het uitbreken, het voortduren 
en de wreedheid van de huidige 
oorlog aldaar, maar wel een sa
menzwering van het Vatikaan 
met de Bondsrepubliek Duits
land. Kroatië zou slechts een 
satellietstaat zijn van deze bei
den en daarmee komen we tot 
de inhoud van het boek. 

Het boek zelf is geschreven 
door een kommunistische Ser
viër, een strijdgenoot van Tito, 
die na 1955 dissident werd. Hij 
verloor zijn leerstoel voor 
Nieu^ve Geschiedenis aan de 
universiteit van Belgrado maar 
kreeg vele gjistprofessoraten in 
de Angelsaksische wereld. Hij 
werkte mee aan de Russell-tri-
bunalen en aan andere inter
nationale hnkse akties. 

Zijn stelling luidt van meet af 
aan dat het Vatikaan de hand 
gehad heeft in de moordpartijen 
die tijdens de tweede wereld
oorlog in Kroatië gehouden 
werden tegen Serviërs, Joden 
en Zigeuners. 

Hoewel de partijdigheid er vtn-
gerdik op ligt, hebben wij toch 
de moed en het geduld opge
bracht om het grootformatige 
boek helemaal uit te lezen. Ook 
in partijdige, zelfs in vijandige 
geschriften zit somis wel een 
splinter van de waarheid. 

ONLOOCHENBARE EN 
LOOCHENBARE 
OORLOGSMISDADEN 

Het overgrote deel van de tekst 
bestaat uit een opsomming van 
wreedheden, begcian door de 
OestJisji (Kroatisch voor ,,op
standelingen"). Dit zijn fana
tieke Kroatische ,,nationalisten" 
(in feite nogal chauvinistisch en 
miperiahstisch) die reeds vóór 
maar vooreJ tijdens de laatste 
wereldoorlog gewapende mili
ties vormden. Zij maakten later 
de speerpunt uit van de on
afhankelijke staat Kroatië, die in 
feite niet zonder instemming 
van Duitsland en Italië kon 
bestaan maa.r niettemin op 
ruime steun bij de eigen vrij 
volksbewTJSte volksmassa kon 
rekenen. 

Deze milities oefenden in hun 
staat terreur uit tegen Serviërs 
en kommunisten en richtten 
vele slachtpartijen aa.n. Wie uit 
is op gruwelijke biezonderhe-
den, krijgt in dit boek zijn ga
ding, in woorden en in beel
den. 

Wij denken er niet aan, op de 
wreedheid of de schaal van de 
feiten af te dingen. Toch dient 
gezegd dat vele bladzijden ge
vuld worden met verklaringen 
van getuigen, die tegenstanders 
waren. Uit onze eigen repres
siegeschiedenis hebben wij ont
houden hoeveel historische kri
tiek aan zulke verklaringen zou 
moeten te pas komen. 

Wat de foto's betreft, die zijn 
niet alleen vaag; zij bewijzen 
vaak helemaal niets (bv. een 
hoop geraamten, aangespoelde 
of mishandelde lijken). Niet
temin, de Oestasji-oorlogsmis-
daden zijn onloochenbaar: ge-
d^vongen bekeringen, etnische 
zuiveringen met sadistische in
slag, en als hoogtepunt een 
KZ-kamp als dit van Jasen-
ovae, waar mannen, vrouwen en 
kinderen bij bosjes omkwamen 
en afgeslacht werden. 

Het zijn deze vervolgingen die 
de Servische volksgroepen in 
Kroatië (waartoe toen ook Bos-
nië-Hertsegowina behoorde) 
uit woede en wanhoop in de 
armen van Tito's kommunisti-
sch partizanenleger dreef. Zij 
vormden er de harde kern van: 
een boemerang. 

Zonder deze verschrikkingen 
ook maar in het minst te willen 
vergoelijken, storen wij ons in 
dit verband toch aan het ont
breken van een historische in
leiding die ons begrijpelijk 
maakt waaraan de wreedheid 
van de Oestaji te wijten is (ka
rakter of opvattingen?), 
weiarom zij de staat Joegoslavië 
zo hardnekkig afwezen (net zo
als de huidige Kroaten) en hoe 
de verhouding met de Serviërs 
in die staat lag. 

WREEDHEDEN ALS 
ARGUMENT 

Niet alleen van meet af aan, ook 
bij herhaling tussendoor en ach
teraf bij wijze van besluit, maakt 
de schrijver duidelijk dat het 
verhaal van al dit vresehjks als 
hoofdbedoeling heeft, afschuw 
te wekken voor de RK Kerk 
wegens haar medeplichtigheid 
aan de wreedheden van nazisme 
en fascisme. Niet dus, eerlijke 
geschiedschrijving te bedrij
ven. 

Aangezien het boek eigenlijk 
dus een groot schotschrift is, 
heeft het meer zin in te gaan op 
de pamfletbedoehng dan op de 
vermelde (en de verzwegen) fei
ten. Hiermee komen we tot ons 
hoofdbezwaar. Volgens ons vor
men gruweldaden een aan
klacht tegen de ideologie van de 
daders, indien zij uit die ide
ologie voortvloeien. Welnu,, tij
dens die oorlog werden ten min-

Beelden van een kapotgeschoten ,, Tito-epod" tijdend de oorlog In Kroatië, nu enkele jaren geleden. De 
kommunidten noemden de Tito-partizanen uit de Tweede Wereldoorlog dteevodt„volköbevrijderö", wie in 
Joegodlaviè' anti-kommunidt wad werd aid „volkdverrader" en „fadcuit"gebrandmerkt. 

ste evenveel en even erge 
wreedheden begaan door kom
munisten en Servische staats-
nationalisten als door Oestasji 
en nazi's. 

De wreedheden van de enen 
worden niet vergoelijkt door de 
wreedheden van de anderen. 
Aïaar zij zijn ondeugdelijk als 
argument om één van de par
tijen als verdrukker voor te stel
len en de andere als bevrijder. 

VATIKAAN AAN DE 
HEFBOOM? 

Vormen wreedheden geen ar
gument, zij zouden wel een erg 
bedenkehjke zaak worden in
dien zou blijken dat een naar 
eigen zeggen „goddelijke instel
ling" als de RK Kerk zich daar
aan zou vuil gemaakt hebben. 

Voor schrijver en uitgever staat 
dit als een paal boven water. 
Voor ons niet. Wel hebben wij 
twijfels. Een bondgenootschap 
tussen Kerk en Staat is — in 
Europa — van alle tijden. 
Waarom zou zulks niet ook in 
Kroatië plaats gevonden heb
ben? 

Het volstaat echter niet, op on
miskenbare tekenen van Vat-
ikaanse simpatie voor een on
afhankelijke, volkse, uitgespro
ken katolieke staat Kroatië te 
wijzen, om daaruit tot mede
plichtigheid met Oest-
asji-wreedheden te kunnen be
sluiten. 

Kerkelijke hulp bij de opbouw 
van een bevriende staat lijkt 
vanzelfsprekend. Wat vanzelf
sprekend geen bondgenootchap 
met een fascistisch regime 
rechtvaardigt. Hoewel, de Or-
thodokse Kerk speelde onder 
één hoedje met menig kommu-
nistisch regime. Is dit beter ? 

Het neemt niet weg dat de lezer 

verbijsterd opkijkt als hij ver
neemt dat sommige priesters 
aan moordpartijen eigenhandig 
zouden meegeholpen hebben. 
Zelfs als dit -waar is, mag men 
daaruit niet besluiten dat het 
Vatikaan „een anti-orthodokse 
volkerenmoord" gepland heeft. 

Maar wij begrijpen wel dat een 
kommunist Vatlkaanse hulp 
voor anti-kommunisten (hoe 
logisch ook) graag voorstelt als 
hulp cian bloeddorstige fascis
ten. 

Ook ons stemt het onbehaaghjk 
dat de Kerk niet zou opgekomen 
zijn tegen „etnische zuiverin
gen"; hoewel de Kroatische 
aartsbisschop Stepinac op zijn 
showproces het tegendeel be
weerde. Zwijgen zou mede
plichtigheid kunnen doen ver
onderstellen ofwel lafheid. Pre
cies dat wat we dezer dagen 
meemaken vanwege de Servi
sche orthodokse Kerk. 

Tenslotte stoten we op een soort 
beschuldigingen en verdacht
makingen die ons van de rep
ressietijd tot nu overbekend 
zijn. De kommunisten noemen 
hun Tito-partizanen „volksbe
vrijdingsbeweging". Wie 
anti-kommunist is, \vordt dus 
,, volksverrader" en „fascist" 
genoemd. Zo ook al wie, reeds 
vóór de oorlog, Kroatisch-nat-
ionaal en anti-Joegoslavisch op
trad. Want ,,Joegoslavië" is 
voor schrijver en uitgever een 
dogma. 

Kortom, tussen het Vatikaan en 
het onafhankelijke Kroatië van 
tijdens de oorlog bestond zeker 
een goede verstandhoudiing, 
zelfs tussen paus Pius XII en 
Poglavnik (leider) Ante Pavelic. 
Nergens echter slaagt de schrij
ver er in, harde bewijzen naar 
voor te brengen voor zijn stel
ling dat het Vatikaan Kroatische 

wreedheden zou goedgekeurd 
hebben, laat staan ze in de hand 
gewerkt. 

Over de misdragingen van een 
aantcJ Kroatische priesters blijft 
daarentegen weinig twijfel han
gen. 

WEINIG NIEUWS 
ONDER DE ZON 

Slotsom: dit is een boosaardige 
slag in het water. Over de mis
daden van fascisten, nazi's en 
hun kollaborateurs worden w îj 
al een halve eeuw lang onver
droten ingelicht. Beweren (zo
als schrijver en uitgever) dat 
hier eindelijk een lang en moed-
wilhg verzwegen waarheid cian 
het licht komt, is belachelijk 
ofwel een leugen om de verkoop 
te bevorderen. Hoogstens kan 
beweerd worden dat hier te 
lande nooit vele biezonderhe-
den zijn verspreiid over juist 
deze wreedheden. 

Maar „dat de Duitsers en hun 
bondgenoten ginder woest te 
keer zijn gegaan" behoort zeker 
tot ook onze openbare mening. 

Dat hun kommunistische en an
dere anti-Kroatische vijanden 
voor hen niet moesten onder
doen in -wreedheid noch in aan
tal slachtoffers, is veel minder 
gekend. Dit zal voor de zo
veelste maal onder de tafel wor
den geveegd. Want •weldra vers
chijnt „Jasenovac" in het Ne
derlands. 

Karel Jansegers 

c» Jasenovac, dtu) jugodlavLiche 
Au^tcbwitz imd der Vatikan, Vla
dimir Dedifer. Uitg. Gottfried 
Niemietz, vert. uit het 
Servo-Kroatidch: Durdica Dur-
kovic, 4e druk., Ahrunan-Verlag, 
Freiburg i.Br., 1993, 289 blx. 
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l l ï ï DE REGIO 
EEN MULTI-MEDIAAL PROJEKT VAN HET RODENBACHTFONDS 

AUTENTIEK WILLEN ZIJN?" tt^ 

Met het multi-mediaal projekt 
„Autentiek willen zijn? " plaatst 
het FVK-Rodenbachfonds 
(Brabant) „de andere" — in alle 
verscheidenheid — centraal. 

O p overzichtelijke wijze wil het 
de geschiedenis van de li
chaamsversieringen door de 
eeu-wen en kuituren heen aan
tonen. Vooreerst wordt stilge
staan bij de ontwikkeling van de 
lichcianisopsniuk, van Mesopo-
tamiërs en Egyptenaren over 
Grieken en Romeinen tot in 
onze huidige tijd. 

In een tweede deel maken we 
kennis met llchaamsversierin-
gen in verschillende kuituren. 

E^n derde luik gunt een blik op 
de lichaamstooi in de -wereld 
van teater, cirkus, film en te
levisie. 

Met enkele mode-kreaties en 
teaterkostuums van de heden
daagse ontwerper Wim Adri-
aenssens ^vordt het geheel een 
extra-dimensie gegeven. Mocht 
hieruit nog niet voldoende blij
ken dat er eigenlijk „niets 
nieuws is onder de zon", dan 
kunnen twee begeleidende vi
deofilms aanvullende Informatie 
verstrekken. 

Een tentoonstelling vormt het 
kader voor de voordrachten-
reeks en de daguitstappen 
waarin door eminente gastspre
kers op het onderwerp wordt 

ingegaan. Vrijwel iedere lezing 
wordt geïllustreerd met nu eens 
dia's, dan -weer filmbeelden of 
muziek. 

Wie het aUemaal zelf wil be
leven kan iedere dag terecht in 
een kursus ,,lichaamsversiering 
in de praktijk", boordevol ori
ginaliteit, kreativiteit en nuttige 
tips... 

Op een bevattelijke wijze biedt 
een handleiding meer achter
grondinformatie bij de tentoon
stelling. In een lezingenbro
chure worden voordrachten, 
uitstappen en dagkursus uitge
breid toegelicht. 

Samen met de lezingen en de 
uitstappen loopt een dagkursus 
over ,,Lichaamsversiering in de 
praktijk". 

Gespreid over 7 dagen beslaat 
deze kursus 35 uren, telkens van 
9u.30 tot 12u. en van 14u. tot 
16u.30. De verschillende on
derdelen kunnen ook per dag 
gevolgd worden. De kursus be
gint op maandag 8 augustus. Op 
het programma staan o.m.: te-
orie en praktijk van de huid
verzorging; teorie van de 
make-up en uitvoeren van een 
maquillage; teorie en demon
stratie van een grime. E^n vol
ledige dag is ge\vijd aan kle
dingontwerp. Er is een bezoek 
aan een sieradenontwerper en 
een tatoëerder. Teorie en dem

onstratie van een kindergrime; 
teorie van de kapselopmaak 
(opsteek en vlechttechnieken). 

Voor dit programma is vooraf 
inschrijven noodzakelijk. Voor 
de hele reeks betaal je 2.500 fr. 
De prijs per dag bedraagt 600 
fr. 

VOORDRACHTENREEKS -
DAGUITSTAPPEN 

Vr. 5 aug. om 20u.: ,,Iïen lens op 
de mens" door Bernard Henry. 

Ma. 8 aug. om 20u.: ,,Auten-
ticiteit en volkskultuur" door 
prof. dr. Stefaan Top. 

Di. 9 aug. om 20u.: ,,Lichaams-
omamentiek", door antropo
loog Gustaaf Verswijver. 

Wo. 10 aug. om 20u.: „Be
dreigde autenticiteit', door 
Walter Gansemans (BRTN). 

Do. 11 aug. om 20u.: ,,Ite missa 
est", door pastoor J a n Van Eyc-
ken. 

Vr. 12 aug. om 8u..: Daguistap 
naar Brussel met bezoek tent
oonstelling „5 miljard mensen"; 
,, Archeologie resten van de 
Oude Minderbroederskerk'; 
wandeling door de Marollen, 
met dr. Paul De Ridder. 

Di. 16 aug. om 20u: ,,Anders... 
en toch familie" door Marco 
Van Haegenborgh, medew^erker 
Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding. 

Wo. 17 aug. om 20u.: ,,Aut-
enciteit, jeugd- en tegenkul-
tuur", door kultuur-filosoof J a n 
De Pauw. 

Do. 18 aug. om 20u.: „Naar een 
multi-kulturele samenleving?", 
door joernalist Roger H. Schoe-

Vr. 19 aüg. om 8u.: Daguitstap 
naar Gent met bezoek Volks-
kundemuseum en wandeling 
door het Patershol met,,deken" 
Roger Van Bockstaele. 

Ma. 22 aug. om 20u.: ,,Li
chaamstaal als niet-verbale 
kommunikatie', door mime-
speelster Thea Deege. 

Dl. 23 aug. om 20u.: „Naar een 
post-transatlantische wijsbe
geerte", door prof.dr. Hendrik 
Pmxten. 

c» De voordrachtenreelo loopt 
van 5 tot 23 aiufiuitiu) in de 
feestzaal van de gemeenteschool, 
H. Gbydelenstraat 19 U 1750 
Lennik (Centrum). 

c» Voor alle informatie over dit 
gebeuren kun u terecht op het 
tiekretariaat van het 
FVK-B.-Rodenbaebfonds, 
Kroonjtraat 1 te 1750 Lennik, 
teL 02/532.14.41. Kontaktper-
iioon: Juul Wydooghe. 

WIE STAPT MEE? 

VREDES-
VOETEUNG '94 
Twee jaar geleden ging voor de 
eerste keer de Vredesvoeteling 
door, ook dit jaar zal deze 35Ö 
km-lange tocht Voeren met 
Diksmuide verbinden. 

Onder de tema's: Vrede, Vrij
heid en Amnestie worden jon
geren uit alle Vlaamse jeugd
bewegingen uitgenodigd deel te 
nemen. 

Met een tocht van 350 km -wil
len ZIJ deze boodschap uitdra
gen in gans Vlaanderen. 

De Vredesvoeteling '94 duurt 8 
dagen, start op zaterdag 20 aug
ustus in Voeren en emdigt op 
zaterdag 27 augustus in Diks
muide. Hij doorkuist volgende 
dorpen en steden: Voeren, Ton
geren, Orsmaal, Leuven, Brus
sel, Balegem, Waregem, Roe-
selare en Diksmuide. 

In Brussel -worden de marcheer-
ders op het stadhuis door sche
pen Bert Anciaux ontvangen -en 
aan de IJzertoren worden ze 
opge-wacht door komitee-voor-
zitter Lionel Vandenberghe. 

De énige onkosten die de deel
nemers hebben zijn hun pers
oonlijke uitgaven voor eten en 
drinken gedurende 8 dagen. 

<=> Verdere info: Kurt Ryon, Kei
zerinlaan 1 te 1820 Steenvk-
kerzeeL Tel: 02/759.84.40, fak^: 
02/759.37.35 

BRUSSELSE BRANDWEER 
STEUNT KROATIË 

DAMME '94 MAAKT ZICH OP 

Vic Anciaux, staatssekretaris 
voor het Brussels Hoofdstede
lijk Gewest, bevoegd voor 
Brandweer en Dringende Me
dische Hulp, ondersteunt vol
ledig de Brand-weerdienst die 
hulp wil verlenen aan de zwaar 
getroffen bevolking in Kroatië. 

Op zaterdag 9 juli stuurde de 
Brusselse Dienst van Brand-
-weer en Dringende Medische 
Hulp een -vrachtwagen hulp
materiaal naar Kroatië. 

De goederen -worden over twee 
weken in het Kroatische Pakrac 
verwacht. Pakrac ligt zo'n vijf
entwintig kilometer van de Bos
nische grens verwijderd en 
werd tegenvolge van de bur
geroorlog in twee gescheurd. 

Beide partijen, Serviërs en 
Kroaten, hebben gepoogd el
kaar uit het gebied te verjagen. 
In januari 1992 kwam er een 
staakt-het--vuren tot stand. 
Deze overeenkomst kent geen 
gering sukses, deels door de 
aan-wezigheid van de 
UNO-Blauwhehnen maar 

éRABANT 

SEPTEMBER 

Za. 3 BUIZEVGEN: Pensenker-
mis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. 
in de Don Boscokelder, Alsemberg-
sesteenweg. Ook op 4/9 vanaf 
llu.30. 

evenzeer door de hulp van een 
aantal humanitaire akties, zoals 
„The Pakrac Project". 

Dit projekt verzamelt aller
hande materiaal om het Hjden 
van de getroffenen te verzach
ten en -werkt tevens met in
ternationale vrij-willigers aan de 
heropbouw van Pakrac en het 
gebied daarrond. 

Een verantwoordelijke van deze 
humanitaire aktie vergezelt de 
-vrachtwragen tot de plaats van 
bestemming. 

Het hulppakket van de Brus
selse spuiters bevat onder meer 
120 pa^r schoenen, 700 T-shirts, 
130 wollen truien, ondergoed en 
hemden. 

Voor de velen die zich niet thuis 
voelen in één van de huidige 
politieke frakties en toch niet 
doelloos cian de kant willen blij
ven staan, voor hen die dsiad-
-werkelijk -willen mee-werken 
aan het gemeentebeleid w^erd in 
Damme een initiatief genomen: 
Damme '94. 

De lijst -wil een vernieuwde pol
itiek brengen in Dcunme: een 
open (t)huis voor alle mensen, 
gebou'wd op eerbied, rechtvaar
digheid en solidariteit. De hjst 
moet plaats bieden aan pers
onen die zich -willen inzetten en 
meehelpen aan een betere sa
menleving. Lijstaanvoerder 
wordt Reinhilde Bulcke-Ver-
bruggen. 

In hoofdzaak -willen \vij meer 
middelen laten ontstaan om het 
kontakt tussen de bevolking en 

WEST-VLAANDEREN 

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 
vanaf 20u.: zevende kaarting. Ook 
op 14/8 vanaf lOu. Org.: Kaar-
tersklub de Vlaamse Vrienden. 

Vr. 19 IZEGEM: Domein Wal-
lemote: 9de Vlaams Zomierfeest op 
19, 20 en 21/8. Zangavond i.s.m. 
ANZ O.I.V. Gust Teugels. Op 20/8 
doorlopend bar, 's avonds Kasteel-

fuif voor de jeugd. Zondag voet-
bcilmatch, aperitiefwandeling, ger
oosterde 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. 

de overheid (gemeente, provin
cie, gewest, land) beter te laten 
verlopen. Ge-woon meer aktieve 
inspraak voor iedereen. Bij
voorbeeld: een vragenuurtje op 
de gemeenteraad voor alle in
woners (dit is nu in Damme niet 
mogelijk). Degelijke en korrek-
tie informatie, opvang van pro
blemen -via een ombudsdienst, 
en zoveel meer dat het welzijn 
van de mensen verbetert. Het 
zit dik-wijls in heel eenvoudige 
(en goedkope) beleidsformules. 
De zorgbreedte moet algemeen 
verruimen. 

O p basis van enkele uitgangs
punten -willen -wij een gesprek 
hebben met zo veel mogelijk 
mensen. Wij -willen met onze 
nieuwe fredctie woordvoerders 
zijn voor de hele bevolking en 
-wensen daarom mensen te ont

moeten vanuit alle lagen van de 
bevolking. Mensen die zich 
werkelijk willen inzetten. De 
ideeën en gedachten die naar 
voren komen moeten een aanzet 
vormen voor een nieu-we po-
htiek. 

De hjst begint stilaan vorm te 
krijgen, hier enkele namen: 1. 
Reinhilde Bulcke-Verbruggen; 
2. Johan Dessein; Lijstdu-wer: 
André Verhelst. 

c®- Meer informatie en santen-
werking: Reinhilde Bulcke-Ver-
bruggen, Lapscheurestraat 3 te 
8340Damme. TeL 50.06.04; Jo
han Desdein, B. Sabotlaan 61, 
SijseU. TeL 35.90.51. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Iktcttit 

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

Wi| bieden U 
-14 luxueuze tiotelkamers met alle 

denktiare komfort 
- R|ne Ranse keuken S 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 persj met uitgebreid ontbiit 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 Ir per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN"' - conferennezaal met alle nodige mulüfiinctionele apparatuur 

Voor graüs mformatiepakket nopens onze mogeh|kheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem teL 058/288.007 fax 058/289.381 
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ü ï ï DE REGIO 
KOEDISCHE INFO-AVOND 
TE LINT 

VU-ESSEN 
BLIJF EIGEN KOERS VAREN 

ANTWERPEN 

De Lintse VXJJO steunt een 
ontwikkelingsprojekt in Koer-
distan in Noord-Irak. Op 24 
september zullen ze een inza-
melaktie organizeren van oude 
kledij. Met de opbrengst wil 
VU JO-Lint een projekt van het 
Vlaams Internationaal Centrum 
steunen. 

Het Centrum is de enige 
Vlaamse (en Belgische) 
niet-goevernementele organisa
tie die een ontwikkelingsprojekt 
in Koerdistan heeft lopen. Het is 
de bedoeling om in Piusana, de 
graan- en rijstschuur van Koer
distan, 140 w^oningen te bou
wen. Hiervoor moet dit en vol
gend jaar 1.340.000 fr. op tafel 
komen. De plaatselijke bevol
king d r a a ^ 10% van de kosten 
zelf. Via regeringssteun worden 
75% van de kosten gefinan
cierd. De overige 15% moet via 

akties ingezameld worden. 

Om de bevolking van Lint en 
omstreken te informeren over 
dit projekt, organiseert 
VUJO-Lin t een info-avond 
over Koerdistan. Herman Her
mans, medew^erker aan het 
Vlaams Internationaal Centrum 
en zelf net terug uit Koerdistan, 
vertelt over de Koerdische ge
schiedenis, godsdienst en kul-
tuur^ het einde van de Golf
oorlog, en de ervaringen die hij 
er ter plaatse had. Aan de hand 
van dia's krijgt de toehoorder 
ook een visueel beeld van Koer
distan. Deze avond gaat door in 
café 't Hoefljzer op de Lier-
sesteenweg te Lint en dit op 
maandag 25 juh om 20u. 

c& Info: Geert ConaerU, Dia-
mantdtraat 31, 2547 Lint, teL 
03/455.63.53. 

„100 DAGEN BEVRIJDING" 
In de toonzaal Jan Van Hoogten 
(Bormshuis, Volkstraat 30, Ant
werpen) vindt van zaterdag 10 
september tot en met zaterdag 
29 oktober 1994 een vierde te-
matentoonstelling plaats. On
der de titel „100 dagen bevrijding 
in Vlaanderen" wordt met foto's 
en dokumenten herinnerd aan 
de memorabele periode septem-
ber-november 1944. E.h. Wil-
fried Pauwéls, dr. hist., wordt 

gevraagd voor de inleiding. Het 
ADVN geeft zijn deskundige 
medewerldng. 

De opening van de tentoon
stelling heeft plaats op zaterdag 
10 september 1944 om 14u.30. 
De aan-wezigen heffen dan een 
glas op het verwachte sukses. 

c» Alle inlichtingen:BornuthuLi, 
Antwerpen, uL 03/654.42.91 -
238.33.99. 

TENTOONSTELLING: 

WAKKEN TUSSEN 1894 EN 1940 
De tentoonstelhng ,,Wakken 
herdenkt van Hugo Verriest tot 
Joris Van Severen" loopt van 16 
juh tot 24 juli 1994 in het Kul-
tureel Centrum, Hondiuspark, 
Oostdreef te Wakken. Tema: 
Joris Van Severen en Wakken 
1894-1940. 

Volgende aspekten komen aan 
bod: 
- 1894-1914: Joris Van Severen 
en de familie Van Severen. 
Tijdsbeeld van Wakken. Alge
meen politiek klimaat. 

- Oorlog 19I4-19I8: Joris Van 
Severen, gesneuvelden, oud-
strijders en toestanden in Wak
ken. 

-Per iode 1918-1931: De Front
partij en de inbreng van Wak
ken. 

Volksunie-Essen beseft maar al 
te goed dat het streven naar een 
beter Vlaanderen begint in de 
eigen gemeente. „De gemeente 
is de belangrijkste ontmoetings
plaats voor burgers en politici", 
stelt gemeenteraadslid Fons 
Tobback. Hier kunnen ze elkaar 
in een ongedw^ongen sfeer ont
moeten en samen oplossingen 
zoeken voor hun problemen. 
Wat zich dichtbij huis afspeelt, 
boeit de mensen veel meer. 
Daarom beschou'wt de Volks
unie de gemeentes als de eerste 
stapstenen van het politieke be
stel in Vlaanderen. Afdelings
voorzitter Paul De Corte: ,,De 
deelname van de Essense Volks
unie aan de gemeenteraadsver
kiezingen van 9 oktober 1994 is 
het logisch doortrekken van 
deze overtuiging". 

Voor de demokratische 
Vlaams-nationalisten is de sa
menleving meer dan de simpele 
optelsom van individuele bur
gers. Iedereen ontplooit zich 
doorheen z'n sociale kontakten. 

- Periode 1932-1940: Het Ver-
dinaso met solidarisme en kor-
poraties, de nieuwe marsrich
ting en de mobiblisatie 
1939-1940. 

Op 16 juli wordt om lOu.30 de 
tentoonsteUing geopend met re
ceptie voor de genodigden. 

Inleiding J . Werckers: Natio
naal Studie- en Dokumentatie-
centrum Joris Van Seve
ren-Aartselaar. 

Vanaf 17 juh tot 24 juh is de 
tentoonstelling dagelijks open 
van 14 tot I9u. 

c» Sekr. ChrLitine Tack, Oost
dreef 13, 8720 Wakken 
(056/60.22.94). 

Gentse feesten 
D« VU-oMelIngen venuadilen Je elke dog 

Van 16 tot en met 25 juli 
vanaf 12 uur 's middags tot... 

op het VU-tenos in de Bennesteeg. 

Mensen maken deel uit van een 
gezin, lopen school of werken, 
zijn lid van een vereniging, wo
nen in een gemeente, behoren 
tot een volksgemeenschap, zijn 
Europeaan en wereldburger. 

,,Waar mensen samenleven, zijn 
afspraken nodig", aldus Paul De 
Corte. Gezinnen en individuele 
burgers kunnen niet alles zelf 
regelen. Denk maar aan huis-
vuUophaHng, onderhoud van 
wegen, basisonderwijs,... De 
bevoegdheid hiervoor wordt 
overgedragen njiar het politieke 
niveau dat het dichtst bij de 
mensen staat: de gemeente
raad. 

Raadslid Sooi Pockelé hecht 
veel belang aan de Essense gem
eenteraad: „De Volksunie zou 
vaandelvlucht plegen indien ze 
hiervoor geen waardevolle 
kandidaten naar voren 
schuift." 

(f.v.) 

VLAAMS VOLKSFEEST IN DIKSMUIDE 

VOVO ZOEKT OBERS 

JULI 

Ma. 25 LLNT: Info-avond over 
Koerdistan met dia's door Herman 
Hermans. Om 20u. in café 't Hoef-
ijzer, Liersesteenweg. Info: Geert 
Conaerts (03/455.63.53). Org.: 
VUJO-Lint. 

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 fn), 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/Ic 
Dien, Hoogstratenplein. Info: M. 
Hendrickx (015/27.17.27). 

SEPTEMBER 

Za. 24 LINT: Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan i.s.m. 
VIC. Info en org.: VUJO-Lint, p.a. 
Geert Conaerts, Diamantstraat 31, 
2547 Lint (03/455.63.53). 

Op 28 augustus, de dag van de 
IJzerbedevJiart organiseert 
VOVO opnieuw een Vlaams 
Volksfeest. Dit gebeuren gaat 
door in de VOVO-halle, ge
legen aan de Bloemmolenkaai 8 
te Diksmuide (vlak tegenover 
de Pax-poort). Aan de brug 
over de IJzer, inslaan aan café 
St.-Jan, en dan vlak tegenover 
de Paxpoort. 

Het hoeft niet gezegd dat daar 
steeds handen tekort zijn. 

Daarom zoeken wij een viertal 
obers. 

Deze mensen zouden van 12 tot 
16 uur moeten instaan voor de 
bediening van dranken aan de 
tafels, en eventueel ook voor het 
ophalen van de legen glazen. 
Dit tegen een vooraf overeen
gekomen vergoeding. 

Geïnteresseerden kunnen tele
fonisch kontakt opnemen met 
VOVO vzw, 059/50.84.80 (bij 
voorkeur in de voormiddag) 
vragen naar Moniek; of 's 
avonds, op het nummer 
059/50.30.84. 

AKTIE VOOR NEDERLANDS
TALIGE ADVERTENTIES 

Het is allang bekend dat de 
Vlamingen niet voldoende zelf
bewust zijn en zich vele ver
nederingen laten welgevallen. 
De advertentiebureau's weten 
dit maar al te goed en durven 
zelfs uitsluitend in het Engels, 
soms in het Duits en in het 
Frans adverteren in Vlaanderen 
en Brussel alsof de klanten geen 
belang meer zouden hechten 
aan hun eigen taal. 

Om hiertegen sistematisch 
weerwerk te bieden, heeft de 
Vlaamse Volksbeweging al een 
hele tijd een aktie op het getouw 
gezet. Er werd onder impuls 
van Paul Van Grembergen door 
de Vlaamse raad een dekreet 
aangenomen. De W B vraagt 
mensen die zich willen enga
geren om firma's en adverten
tiebureau's geregeld aan te 
schrijven. De personen die zich 
hiertoe verbinden worden dan 
geregeld ingelicht welke firma's 
anderstalig adverteren. Wie wil 
meewerken aan een Vlaamser 

uitzicht van onze steden en ge
meenten en de (vooral Engels
talige) andertalige advertenties 
wil beperken of zien verdwij
nen, kunnen meedoen aan de 
schrijfaktie van de W B . 

c& Kontaktadres voor Brabant: 
Frank Judo, Elzendreef 8 te 
nOODilbeek (02/466.06.13). 

="='t~--"-'i'T>?l-"'' '" : 

OOST-
J^L|ANDEREN^ 

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 verk
rijgen bij Patrick D'Haese, Sous-
beekstraat 59; Erwin Verdunnen, 
Kapelwijk 24 of bij Antoine Van 
Goethem, Rivierstraat 64. Org.: A. 
Verbruggenkring. 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELUK 
V/ELZUN 

De plaats van: 

MAATSCHAPPELUK 
ASSISTCMT(E) 

wordt openverklaard. 

De plaats staat open voor zo
wel mannelijke als vrouwelijke 
kandidaten. 

Aanvangswedde: 61.174,- fr. 
bruto per maand. 

De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 

Ljeeftijdsvoorwaarde: de leef
tijd van 18 jaar bereikt liebben 
en de leeftijd van 45 jaar niet 
overschreden hebben op 
16.8.1994. 

Diplomavereiste: houder zijn 
van een diploma van maat
schappelijk asslstent(e), voor
zien bij de wet van 12.6.1945 tot 
bescherming van de titel van 
maatschappelijk assistentCe), 
In toepassing van het KB. van 
9.3.1977. 

Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheids
duur van 3 jaar. 

Verplicht sollicitatieformulier 
en examenprogramma te bek
omen op de 7e Directie-Pers
oneelszaken, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen moeten toek
omen op het Secretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33 te 
2000 Antwerpen, uiterlijk op 
16.8.1994. 
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MEESTER ERNESTINE: 

HOE DE WERELD 
ONHERROEPELIJK VERANDERDE 
In haar boek Meedter Ernestine vertelt Detty Verreydt in 
zeer eenvoudige taal hoe tijdens de Grote Oorlog een jonge 
vrouw plot,) een taak te vervullen kreeg waartoe zij zich 
nooit in dtaat had geacht. De omstandigheden waren dan 
ook uitzonderlijk, de verhoudingen overhoop gehaald en de 
menselijke waardigheid lang niet meer vanzelfsprekend. 
Het boek is geen onderzoek maar de neerslag van oude 
dokumenten in een nieuw verhaal In dit verhaal leest men 
weinig over taalgrieven, over de miskenning van de 
Vlamingen of van de frontsoldaten in het algemeen. Het 

gaat vooral over het overleven in het bezette land. 

D
at was geen sinecure, om
dat de bezetter geregeld 
overging tot het plunde
ren van het land en het 

machinepark had ontmanteld. 
Landbouwers en ambachtslie
den leden sterk onder het re
gime. Maar het pijnlijkste moet 
wel geweest zijn dat er nog 
oorlog denkbaar was. Sinds 
1815 was er in 
Noord-West-Europa geen tref
fen van betekenis meer ge
weest. Niemand geloofde nog 
echt in de mogelijkheid van een 
heuse oorlog. Wie dat wel ge
loofde waren de generaals, de 
overheden en de wapenfabri-
kanten. Sinds 1907, nog meer 
vanaf '13, was de oorlogszucht 
in Europa sterk gestegen. Men 
was bereid, vele verantwoor
delijken w^ensten de oorlog. Het 
volk merkte de groeiende span
ningen. Wie kranten las vernam 
hoe sociaal-demokratische par
tijen de oorlogsvoorbereidin
gen steunden. Het krijgsgewoel 
zou van korte duur zijn. Maar 
de mogelijkheid van wederop
roeping en een intens geloof in 
het industreel-mUitair kunnen 
vormden de grondslagen voor 
een konflikt dat Europa vier 
jaar lang teisterde en haar de 
hegemonie zou kosten. 

ALLEEN EN BELAST 

De jonge vrouw Charlotte ziet 
haar man, de schoolmeester, 
naar het front vertrekken ter
wijl zij, zwanger, met twee kin
deren achterblijft. Wanneer in 
de augustusdagen de krijg 
steeds meer om zich heen grijpt 
en België het onderspit dreigt te 
moeten delven, vluchten steeds 
meer mensen naar Nederland 
of achter het front. Charlotte 
•wordt algauw de spil waarrond 
het leven van velen draait. Haar 
ouders, Anna, ook z\vanger, 
haar stiefbroer, haar broer en 
schoonzus met tw^ee kinderen, 
allen nemen zij taken op zich, 
maar schijnen zich tot haar te 
richten als de verantwoorde
lijke; zij die met alle geza^ en 
prestige van het ambt van haar 
man is omkleed. Haar dUemma 
wordt ook al vlug duidelijk. Zal 
zij haar huis in de steek laten en 
vrezen dat de konkurrent van 
haar man het huis, samen met 
het ambt van schoolhoofd, zal 
innemen? 

Niet alleen het gezag van haar 
man straalt op Charlotte af, ook 
de dienstvaardigheid daaraan 
verbonden valt haar toe. Wan
neer de scholen weer opengaan 
en het dagelijkse leven her
neemt, blijkt zij toeverlaat van 

mensen in hoge nood. Die 
moeilijkheden hebben vaak te 
doen met de kinderen, honger, 
wonden en pekelzonden. Zij 
verrast de dorpsarts met haar 
kunnen, bepraat in moeilijke 
gevallen de onderwijzeressen 
en onderwijzers en wint uit-
eindehjk ook het vertrouwen 
van de burgervader. Bij dit alles 
denkt zij vooral de positie van 
haar man te verdedigen. 

Van twijfel blijft zij niet ge
spaard, van zorgen nog minder. 
Het koper dient beschermd, 
een Duits militair moet inge
kwartierd, haar blinde moeder 
verzorgd... 

Vervolgens leert Charlotte een 
boerin kennen die er voor zorgt 
dat er een geheime briefwis
seling met Ernest mogelijk 
blijft. 

DE OUDE ORDE 

De brieven die haar gevoelens, 
hciar twijfels en de kleine vreug
den weergeven, komen het 
boek geregeld kruiden. De af
wisseling tussen beide geeft het 
verhaal waarachtigheid en 
kracht. 

Maar uiteindelijk blijkt zelfs 
deze korrespondentie niet in 
staat het grote onbegrip ^veg te 
•werken, dat na de oorlog de 
turbulente tijd mee heeft ge
tekend. 

Meester Ernest komt terug als 
een held en laat zich dat wel
gevallen. Maar hij kent de 
vrouw die de zijne is niet meer 
en die hem gedurende •vier jaar 
slagvaardig heeft vervangen. 

Hij herkent de vrouw niet, die 
zelfs fotografie heeft geleerd 
om hem foto's van het gezin te 
kunnen toesturen. 

Meester Ernest is niet de enige 
die het onbegrip niet kan dui
den. Ook anderen, die van het 
front terugkomen, zien niet dat 
de samenleving op vier jaar tijd 
meer is veranderd, dan de 
traagzame evolutie van het 
landleven en hun dromen lieten 
vermoeden. Vele veranderin
gen konden al voor de oorlog 
opgemerkt, maar bleven nog 
verdoken en in de hand ge
houden. Nu zijn alle demonen 
los. 

Tijdens de jaren twintig pro
beerden velen de klok terug te 
draaien. De hoop, de verwach
ting en de revolte zijn vanaf 
1925 geleidelijk verdronken. 
Charles Woeste meende in 
1918 dat eens alle oorlogsel
lende verwerkt het leven op-

Aan de vooravond van de Grote Oorlog dtaat Charlotte er alleen voor, 
ai) moeder van twee kleine kinderen en een derde op komst. Haar man 
dient als brankardier is het Belgisch leger aan het front. De Jonge 
vrouw moet plots een taak vervullen waartoe zij zich nooit in staat 
achtte. 

nieuw kon cianknopen in... 
1913. Hij dwaalde en bleek 
(ongewild) de tolk van heel v^aX 
reaktionairen en antimodernis-
ten. Meester Ernest zal hem 
•wel gelijk gegeven hebben. 
Deze ordentelijke en op orde 
gestelde schoolmeester van de 
oude stempel zal •wel ervaren 
hebben dat dit ijdele hoop moet 
zijn ge'weest. 

mensen in een analoge situatie 
kunnen handelen. De vele •we
derzijdse blijken van genegen
heid krijgen een bescheiden 
plaats maar vormen tevens de 
grond voor de uiteindelijke be
slissing van Charlotte om haar 
echtgenoot voor lange tijd aan 
het front trou^w te blijven. De 
tijdsgeest, haar groeiende zelf
vertrouwen hadden haar an
ders kunnen sturen. 

Toch klinkt er in het boek ook 
iets van taaiverhoudingen door, 
o.m. tijdens een onderhoud met 
de franstalige burgemeester 
van het dorp. Er wordt on
derhandeld over het salaris dat 
de hoofdonderwijzer toekomt 
en bij diens langdurige afwe
zigheid wordt opgeëist door 
zijn vervanger: ^vie het gezag 
voert, verdient ook de troon en 
dus de remuneratie. Charlotte 
weigert Frans te spreken en 
w^int de zaak voor hciar man en 
haar familie. 

EEN NIEUWE WERELD 

In dit verhaal staan het kon-
krete leven en de strijd om te 
overleven centraal. Keren de 
soldaten van de Grote Oorlog 
terug, dan •worden zij als helden 
onthaald. Velen •vinden hun 
plaats niet terug. Sommige kol
lega's van Meester Ernest geian 
definitief naar het leger terug. 
Zij kunnen het leven als mees
ter niet langer harden. Ernest 
Hjkt even te aarzelen of ook hij 
niet zal bijtekenen. Als hij dat 
niet doet, dan geeft de auteur 
daar nauwelijks een echte uit
leg voor. Wel geeft zij aan hoe 
de twee •werelden gescheiden 
zijn door een kloof van er
varingen. Er blijft beide •we
relden niets over dan het aan
vaarden van die kloof. 

In 1920 •wordt een kind wordt 
geboren als hoop op een toe
komst zonder oorlog, het is het 
jaar dat Herman Van den 
Reeck neergeschoten wordt, 
dat de Weimar Republiek tot 
stand komt en de revolutie 
dood lijkt. In het jaar ook dat de 
osmose tussen de twee •werel
den in de Vlaamse beweging tot 
stand komt. Maar de holle re
toriek over ,,the •war that makes 
an end to all •wars", klinkt ook 
hier door. Die hoop kon de 
wereld niet redden. Van begin 
af aan is zij vergiftigd door een 
retoriek die veranderingen w^ei-
gert te herkennen. Dat is het 
pijnlijke van dit boek: •weten 
dat 20 jaar later opnieu^w oorlog 
zal heersen en de ruiters van de 
apocalyps opnieuw over Eu
ropa zullen stormen. 

Bar t Haers 

Hoe doorleefd de brieven aan 
en van meester Ernestine dan 
ook zijn, zij slagen er niet in om 
de echte levenservaringen ach
ter het front •weer te geven. De 
auteur behandelt dit met een 
opvallende schroom, die aktu-
ele romans vaak ontberen. Niet 
omdat •wij preuts zouden zijn, 
valt dit ons op. Wel geeft deze 
benadering •weer hoe autentiek 

< • 

c» Meester Ernotine. Detty 
Verreydt. Uitg. Nijgb e3 Van 
DitmarlDedaltu), Amster
dam/Antwerpen. 1994, 159 blz., 
539fr. 
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GEERT VAN ISTENDAEL: 

OMSTREDEN MAAR BOEIENDE BEKENTENISSEN 
Geert Van Istendael is een man 
die weigert mee te zingen in het 
koor van de kwakende kikkers 
of de blatende schapen. Hij 
heeft een voorkeur voor rebellie 
en provokatie. En dat wordt 
hem niet altijd in dank afge
nomen. Daarom; vinden som
migen hem een betweter die 
elitair boven de massa uit wan
delt. Maar dat is schijn. Want in 
feite is zi;n provocerende toon 
een gevolg van zijn betrokken
heid bij het reilen en zeilen van 
de wereld waarin hij leeft. En 
dat engagement doet vaak den
ken aan de teneur van Paul De 
Wispelaeres ,,Verkoold Alfa
bet". 

MARKT 

Bij het lezen van zijn jongste 
boek Bekentenissen van een 
reactionair heb ik veelal in
stemmend ja geknikt bij zijn 
grote gelijk, me soms blauw 
geërgerd om zijn God-de-Va-
der-instelling, me vertederd ge
voeld, maar ook mijn horizon 
verruimd en een tegendraadse 
visie ontdekt die me deed na
denken over dingen die ik tot 

dan toe als vanzelfsprekend be
schouwde. 

E^n randbemerklng eerst. Het 
woord reaktionair roept spon
taan weerstand en antipatie op, 
maar moet hier eerder worden 
gezien als dwars en eigenzinnig. 
Van Istendael omschrijft het als 
volgt: ,,Maar waar kan je je nog 
onttrekken aan de alomtegen
woordige godheid Markt ? Alles 
is Markt, Markt is overal. Dat 
wijs ik af. Daarom ben ik re
actionair". 

De stukken in dit boek zijn 
geschreven tussen 1987 en 
1993, en bestemd voor tijd
schrift, radio of toespraak. Ze 
zijn van diverse aard en vormen 
een puzzel die leidt naar een 
zelfportret van de auteur. Want 
de verontwaardiging die ik erin 
bespeur, de grimlach en de 
haat-hefde-relatie tot een aantal 
fenomenen zijn zo echt dat ze 
vanuit de buik moeten zijn ge
schreven. 

Slechts de inleiding, een open 
brief aan Jef Lambrecht -waar
bij de auteur verklaart waarom 
hij ontslag nam bij de BRTN, is 

Geert Van htendaeL : „Na de Tweede Wereldoorlog zuilen de afstammelingen van BruJdeL) prachtüevende 
burger,) zich vooral onderscheiden door gebrek aan bescheidenheid, afbraakwoede, wansmaak en 
ongetemperd winstbejag." 

speciaal voor dit boek geschre
ven. Deze inleiding is eigenlijk 
een versluierd eerbetoon aan 
zijn ex-kollega's op de nieuws-
redaktie en een verantwoording 
voor het afscheid („Mijn ex-col-

1 Zullen 
wet 
eens 

V over 
* een 
bndere 

kloof 
^tussen 
I burger 

f en 
politiek 

hebben? 
Een initiatief van ^M 
de Minister van ^ H 

Mike Kansenbeleid, J ^ ^ 1 

lega's registreren en analyseren 
walgend -wat in Joegoslavië ge
beurt. Ik kots. Ben ik ethisch 
meer bewogen? Ben ik fijn
gevoeliger? Maar neen, ik ben 
alleen zwartgaUiger, wanhopi
ger".) 

BLIKSEMS 

Dan volgens vier delen. Het 
eerste deel bevat onder de titel: 
„Wat ik zo zie, wat ik zo denk", 
schijnbciar speelse stukjes over 
het ge'wezen Oost-Berlijn, 
schreven geschiedenis, onze 
loze verwaandheid, het 
sprookje van het BNP, en op
voeding. Ik zeg schijnbaar 
speels. Want onder die speels
heid zitten gegronde zure opris
pingen tegen alles wat mens en 
beschaving aantast, uitgedrukt 
in paradoksen en verrassende 
•wendingen, lapidair, inslaande 
als een bliksem. 

Soms klinkt het ambivalent zo
als in zijn visie op Oost-Berlijn 
(vóór de val van de muur): 
,,Schaarse verlichting, lieve 
mensen. Bach, Schubert, een 
beetje regen, nogal veel verval. 
De droom van een late-twint-
igste-eeuwse intellectueel. En 
die wachttorens dan? Die ste
nen gezichten van de douaniers, 
hun ijzeren stemmen? Terug? 
Nee!" 

Of trillend van ingehouden 
woede wanneer hij het over 
onze ,,beschaving" heeft: , ,Je 
bezoekt met je dochter een 
Franse kerk uit de twaalfde 
eeuw, zon kerk die veel te hoog 
is voor het stadje dat ze be
kroont, en je dochter zegt: ,,Al
les is hier mooi, alleen de dingen 
van de twintigste eeuw zijn le
lijk". 

,,Grensoverschrijdingen" bevat 
een meditatie over de geogra
fische ligging van Sluis en haar 
roemrijke inwoner Van Dale 
(Ja, dé Van Dale) (,,Hij was 
geen calvinistische scherpslij
per, gelukkig was hij geen 
zw^arte ultramontaan met gou
den randjes, stinkend naar wier
ook en Rome"); over Axel, fun
gerend als paradigma van de 
calvinistische gewetensvrijheid: 
hoe meer kerken, hoe liever; een 
nostaligisch stukje Utrecht 
waar de auteur een deel van zijn 
jeugd sleet; en een schotschrift 
(met onderhuidse simpatie) 
over de Antwerpse taal en men
taliteit („Ze bUjven frasen op

dissen over wereldstad en kos
mopolitisme, terwijl een helaas 
grote pohtieke partij die hele 
wereld hardhandig aan de deur 
wil zetten."). 

Deel drie gaat over literatuur en 
schone kunsten met o.m. een 
merkwaardige toespraak in het 
Engels klooster in Brugge over 
Gezelle („Mij gaat het erom dat 
Gezelles gedichten een feest 
voor het oor zijn") en en hom
mage aan Victor Horta en de art 
nouveau, impliciet een uitval 
tegen de barbaren van de twint
igste eeuw^ (,,Na de Tweede We
reldoorlog zullen de afstamme
lingen van Brussels prachtlie-
vende burgers zich vooral on
derscheiden door gebrek aan 
bescheidenheid, afbraakwoede, 
wansmaak, en ongetemperd 
winstbejag"). 

TRANEN 

In het sluitstuk komt Van Is
tendael terug op de tema's die 
hem nauw aan het hart liggen: 
België, Nederland, Vlaanderen 
en het Nederlands. Zijn ben
adering terzake is als die van de 
grote Griekse historikus Thu-
cydides: rationeel-w^etenschap-
pelijk. Maar misschien maakt 
die afstandelijkheid de kracht 
en meteen de zwakheid van zijn 
betoog uit. Want de geschie
denis van de Vlaamse beweging 
is niet alleen met inkt maar ook 
met tranen geschreven. Ook de 
voorstelling van de feiten als 
zou ,,de verdrukking van het 
Nederlands ,behalve soms in 
Brussel, voorbij zijn" is vals. Ga 
maar eens naar Zaventem of 
Sint-Genesius-Rode om je te 
overtuigen. Bovendien mis ik in 
zijn stellingname terzake een 
maatschappelijke dimensie. So
ciale status en taal vallen in de 
randgemeenten immers meestal 
samen. 

Een aanrader echter voor de 
vakantie, dit kontroversiële 
boek, geschreven door een zo
genaamde reaktionair, een 
schijn-grimmig man die zich pi
ano spelend bijzonder goed 
thuis blikt te voelen in een Brus
sels volkscafé. 

(wdb) 

o» Bekentenissen van een reac
tionair. Geert Van IsterdaeL 
Uitg. Atlas, Amsterdam/Antwer
pen, 285 bix., 800 fr. 
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KÜIITOTJE 
PAUL DELVAUX: PRENTEN DROMEN OP PAPIER 

De internationaal beroemde 
surrealistische of magisch-rea-
listische kunstenaar Paul Del-
vaux is genoegzaam bekend en 
vertegenwoordigd in alle voor
aanstaande nationale en buiten
landse musea en kunstkoUek-
ties, zodat geen verdere voor
stelling nodig is. 

Het Casino van Knokke pakt nu 
uit met een boeiende tentoon
stelling van het volledig gra
fische oeuvre van Delvaux. Het 
gegraveerde werk van deze 
kunstenaar bestaat uit prenten, 
die werden gerealiseerd via di
verse technieken in zwart-wit, 
kleur of later geakw^arehseerd. 

Op het einde van de jaren '40 
kwamen de eerste grafische 
•werken tot stand, naar een door 
een graveur uitgevoerde teke
ningen. De afdrukken werden 
nadien door de kunstenaar ge
nummerd en gesigneerd. 

In de zestiger jaren verdiepte de 
kunstenaar zich in "taiUe 
douce", een diepdrukprocédé. 
In 1966 overhaalt Mira Jacob, 
kunsthandelaar te Parijs, Paul 
Delvaux ertoe zich toe te leggen 
op de litografie. Gedurende een 
tiental jaren ontstonden uit deze 
samenwerking talrijke werken 
van hoge kwaliteit. 

In 1978 ontdekte Paul Delvaux 
bij toeval een etstechniek, die 
ook James Ensor graag beoe
fende: de "vernis mou". Met 
deze techniek wordt een blad 
fijn papier gelegd op een vooraf 
met vernis bestreken koperen 
plaat; de tekening verschijnt op 
de plaat, die vervolgens in een 
bad met zuur wordt onderge
dompeld. Dit betekende dat 
Delvaux ge'woon verder kon 
gcian met tekenen in potlood. 

,La V'uitation " uit 1947. Een eU naar een tekening van 1943- '44. 

zonder dat hij daarbij hoefde te 
letten op de technische vereis
ten. Zo vond hij de soepelheid 
van de lijn terug en de toets van 
het potlood met natuurlijke 
spontane effekten die hij met het 
hanteren van de droge naald 
niet zo perfektionistisch kon be
reiken. 

Het is immers in het tekenwerk 
dat men het best de diepe ge
drevenheid van de kunstenaar 
en zijn originele inspiratie kan 
leren kennen. Het herbekijken 
van dit grafische oeuvre, nu in 
zijn overzichtelijke totahteit, 
voert u ongedwongen langs de 
zo karakteristieke surriële en 

fantastische droomtematiek van 
Paul Delvaux. E^n artistiek 
handelsmerk dat zo herkenbaar 
en persoonlijk bhjft doorheen de 
wriemelende evolutie van de 
kunstgeschiedenis. 

Toch meegenomen op een dag}e 
kusttoerisme in eigen land gem
akkelijk te kombineren met een 

i> ^ "1 -». - - ' 

bezoek aan de Stichting Paul 
Delvaux - met prachtig museum 
- te St.-Idesbald! 

Dirk Stappaerts 

c» Paud Delvaux. Prenten op pa
pier. In bet Carina van Knokke, 
tot 28 augiutiu), dagelylu toe
gankelijk van 15 tot 21 uur. 

BEAUVOORDE: MEER DAN 
PANNEKOEKEN EN PATEE! 

POTTER'S KLEINE BOEKJES 

Wie dezer dagen aan de West
kust vertoeft of in het hinterland 
moet hoogst nodig eens afzak
ken naar Beauvoorde (Veurne). 
In dit schilderachtige dorpje, op 
een steenworp van de Franse 
grens, zijn de zomers er, ieder 
jaar weer opnieuw, een beetje 
anders dan in de andere West
hoekdorpen. Poëzie hangt er in 
de lucht, schilderijen aan de 
muren van de Sint-Audomarus-
kerk in Vinkem, een gehuchtje 
bij Beauvoorde... 

In de Driekoningenschuur in 
Beauvoorde gaat het 20ste 
Beauvoords Poeziëfestival 
door. O p 20 juli \ieeft Anton van 
WiGerode het over "Karel V on
der de Vlinderboom", op 22 juli 
praat Luuk Gruwez over zijn po
ëzie in de pr£iatstoel bij Frans 
Terrie, op 25 juli kiest de Dor-
drechtse dichter Jan EijlneUyoom 
als titel voor z'n voordracht 
"Wat blijft komt nooit terug", op 
27 juli zingt Koen De Cauter 
Guido Gezelle en op 5 augustus 
tenslotte, brengt Tine Ruys-
schaert Wit u altijd schoon van 
Leo Pleysier. Wie een volledig 
programma wenst kan terecht 
bij de Dienst Toerisme, Grote 
Markt 1 in Veume. 

Ook vanaf 20 juli (tot 23 ok
tober) kan elke bezoeker in 
Beauvoorde vrij een bewegwij-
zerde wandeling volgen, van 
een tweetal kilometer, langs ge
dichten van Anton van Wiwerode, 
Luuk Gruwez, Jan Eijkelbooin en 
Guido Gezelle. De poëzie werd 
uitgekozen dor Frans Terrie, 
pastoor in Izenberge, en kal
ligrafisch uitgeschreven met de 
vaardige hand van Mevrouw 
Taeymans uit Mol, Jozef 
Ameeuw uit Koksijde, Pastoor 
Robrecht Geeraert van De 
Panne, Mare Segher uit Menen 
en Frank Missant uit Roeselare. 
Drie keer kan u de wandeling 
geleid meemaken: op 2-4 juli en 
op 7 en 21 augustus. 

De jaarlijkse zomertentoonstel-
ling in de Sint-Audomaruskerk 
in Vinkem, nu voor de twint
igste keer, loopt nog tot en met 
zondag 21 augustus. Deze ju-
bileumuitgave w^erd samenge
steld door graflkus Rik De Key-
zer. Onder de titel D e Genese 
van het Beeld brengt hij negen 
kunstenaars bijeen die n£iam en 
faam verwierven op nationaal 
en internationaal vlak: Jan Cox, 
Fred Bervoeb), Eugene Leroy, Roger 
Raveel, Pjeroo Roobjee, Thé van 

Bergen, Philippe Vandenberg, God
fried Vervuich en Maurice Wyc-
kaert. De ekspositie is dagelijks 
te bezichtigen van 14 tot 18 uur 
en op zon- en feestdagen van 10 
tot 12 en van 14 tot 18 uur. Een 
waardevolle kunstkatalogus 
wordt te koop aangeboden, als
ook grafisch •werk, gesigneerd 
en genummerd in beperkte 
oplage, van enkele deelnemende 
kunstenaars. Op woensdag 3 en 
woensdag 10 augustus is er een 
kreatief bezoek voor de jeugd 
gepland. Tussen 14 en 18 uur is 
er een geleid bezoek aan de 
tentoonstelling voorzien, 
waarna iedere jonge geïnteres
seerde nog kan deelnemen aan 
een jeugdatelier. Wie tussen 6 en 
14 jaar is mag meedoen, mits 
betaling van 100 frank. Het aan
tal deelnemers is echter wel be
perkt, gelieve dus vooraf te
lefonisch te verwittigen op het 
nummer 056/51.72.34 of 
056/51.34.90. 

c» Voor meer informatie kan u 
terecht bij Opbouwwerk IJzer-
Streek, teL 058/3L 21.24 of 
056I5L 72.34-51.34.90 

In 1993 werd de honderdste 
verjaardóig van de geboorte van 
Pieter Konijn gevierd. De be-
langstelUng voor de kreatie van 
Beatrix Helen Potter ging met 
een wip opnieuw de hoogte in. 
Voor de liefhebbers van Potter 
signaleren we de uitgave van 
drie nieu^ve 'kleine boekjes" in 
het Nederlands: "Het verhaal 
van Rosalina en Donna", "Het 
verhaal van Ronald Rat" en 
"Het verhcial van Gember en 
Zoetzuur". 

De bekende Potter-figuurtjes 
vertonen alle trekjes die type
rend zijn voor hun eigen dier
soort, meiar ook trekjes die af en 
toe aardig mensehjk zijn: ij
delheid en overdreven beleefd
heid bij Rosalina en Donna, de 
verstikkende bezorgdheid van 
poezemoeder Sabina Snorres-
nor. Wie verzot is op de Vic
toriaanse wereld van Potter zal 
zeker willen lezen hoe Poekie 
Poes ternauwernood aan de 
klauwen van Ronald Rat ont
snapt, hoe Gember en Zoetzuur 
genoodzaakt zijn hun wdnkeltje 
te sluiten en hoe het hondje 
Donna zich verslikt in de mui-
zepastei van haar vriending 
Rosalina. De drie verhalen slui
ten aan bij de serie kleine boek
jes, die tot nu toe uit 15 deeltjes 
bestond. Deel 16 tot en met 18 

^ 

vormen een onmisbare aanvul
ling voor de verzamelaars. 

c» Beatrix Potter. Het verbaal 
van Rosalina en Donna; Het 
verbaal van Ronald Rat; Het 
verbaal van Gember en Zoet
zuur. Uitg. Ploegsma/Be 
Vries-Brouwers, Antwerpen, 
1993, 310 f r. per deeL 

AVONTUUR 
IN DE MELK-
TANDSTRAAT 
In de Melktandstraat wonen 
Harrie en Dikkie in een gaatje 
dat ze zelf hebben geméuakt. Ze 
hebben het erg druk met hun 
verzameling van suiker, choko-
lade, cola en Engelse drop. 
Maar af en toe komt de Tan-
den-en-Kiezen Pohtie. En dan is 
het oppassen geblcizen! 

Dit vermakelijke prentenboek 
van Anna Russelmann probeert 
kinderen uit te leggen waarom 
ze iedere dag hun tanden moe
ten poetsen. 

c» Nieuws uit de Melktands
traat, Anna Russelmann. Uitg. 
De Vier Windstreken, 1994, 45 
blx, 430 f r. 
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MENGELWERK 
EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 23 JULI 

TAKING CARE OF BUSINESS 
Grappige komedie over een ontsnapte gevangene die een portefeuille 
vindt en zich uitgeeft voor de eigenaar ervan. Als die twee met elkaar 
worden gekonfronteerd, zwaait er w ât. Amerik. film van Arthur Hiller 
(1987) met James Belushi, Charles Grodin en Anne DeSalvo. 
(VTM, om 21u.) 

UNDER THE CHERRY MOON 
Opwaarschijnlijk ijdele film waarin Prince zichzelf alle lof toezwaait. Als 
onweerstaanbare gigolo/entertainer wandelt hij door dit overigens 
stijlvol gefilmd sf-sprookje. Het toppunt van narcisme! 
(VTM, om 23uJ5) 
ZONDAG 24 JULI 

THE ADVENTURE OF SHERLOCK 
HOLMES'S SMARTER BROTHER 
In zijn eerste film als schrijver-regisseur-akteur neemt Gene Wilder een 
loopje met de avonturen van Sherlock Holmes. Met Madeline Kehn, 
Marty Feldman en Dom DeLuise had hij genoeg komisch talent in huis 
om in zijn opzet te slagen. (TV I, om 20u.20) 
MAANDAG 25 JULI 

MEN AT WORK 
Amerik. komische aktiefilm van en met Emiho &tevez uit 1990. Samen 
met kollega-vuilnisman Charlie Sheen vindt hij op een dag een U)k, 
gelukkig wordt de geur niet bijgeleverd. (TV 2, om 22u.) 

STAR 80 
Bob Fosse werpt een bhk achter de schermen van het Playboy-imperium 
van Hugh Heffner en schildert tegelijk een portret van Dorothy 
Stratten, een knap meisje dat het tot Pla3miate bracht en nadien door 
haar jaloerse echtgenoot werd vermoord. Met Mariel Hemingway, Eric 
Roberts en Cliff Robertson. Echt gebeurd! (VTM, om 22u.30) 
DINSDAG 26 JULI 

AMERICAN ROULEHE 
De president van een Latijnsamerikaanse republiek leeft in ballingschap 
m Londen en door zijn schrijverskapaciteiten is hij een graag geziene 
figuur. Wanneer een doodseskader op hem wordt afgestuurd, moet hij 
onderduiken. Britse triller van Maurice Hatton (1988) met Andy Garcia 
en Kitty Aldridge. (TV 2, om 22u.) 
WOENSDAG 27 JULI 

THE DOORS 
Amerik. biografische film van Ohver Stone (1991) over cultfiguur Jim 
Morrison, de leider/zanger van de legendarische popgroep The Door,). De 
stem, de sensuele uitstraling van Morrison en zijn energieke presence op 
het podium worden uitstekend vertolkt door Val Kilmer, die terecht dé 
ontdekking van Stone mag genoemd w^orden. (TV 2, om 22u.) 

M&g Ryan aan de zijde van Val Kimer in The Doord, een 
biografische film over cultfiguur Jim Morruon. Woenddag 27 juli 
op TV 2, om 22u. 

TEN HUIZE VAN... PAULA D'HONDT 
Zij werd geboren in Kerksken bij Aalst, groeide op als ,,kajotster" in een 
arbeidersgezin en bracht het tot minister en konmklijk kommissans. 
(TV 1, om 23u.20) 
DONDERDAG 28 JULI 

SHARKY'S MACHINE 
Vrij gewelddadige gangsterfilm van en met Burt Reynolds uit 1982. Als 
nietsontziende politieman Sharky maakt hij jacht op superschurk 
Vittoria Gassman. De knappe Rachel Ward fungeert in de rol van 
peperdure callgirl als lokaas. Met goede muziek van o.m. Chet Baker en 
Peggy Lee. (TV 2, om 22u.) 
VRIJDAG 29 JULI 

THE SNOWS OF KILIMANJARO 
Schitterende verfilming van het boek van Hemingway, over een bekende 
schrijver in Afiika die zijn einde voelt naderen en de balans van zijn 
leven opmaakt. Met Gregory Peck op zijn best! (TV 1, om 20u.25) 

PEAUXDEVACHES 
Na een stevig avondje doorzakken steken twee broers de fami-
heboerderij in brand. De oudste belandt in de gevangenis, de andere gaat 
vrijuit en wordt een voorbeeldige boer en huisvader. Na tien jaar komt 
de oudste vrij... Een goed opgebouwde, dramatische Franse film van 
Patricia Mazuy (1988) met Sandrine Bonnaire en Jean-Fran^ois 
Stévenin. (TV 2, om 22u.) 
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OPGAVE 22 

Horizontaal 

4. Ze is niet bepaald het voor
beeld van een keurige dame 
(7) 

6. Periode vóór een atleet zijn 
sprong waagt (11) 

8. De finishfoto wijst hem aan 
(11) 

9. Europees landbouwwerk-
tuig (2) 

11. Daar kun je uit benauwd
heid of angst in komen te 
zitten (4) 

12. Onbetaalde jobs ! (9) 

13. Loopt ergens dwars over
heen (6) 

15. Hetzelfde in kort bestek 
(2) 

14. Hetzelfde in kort bestek 
(2) 

16. Dat was een lawaaierige 
groep ! (5) 

17. Deze kleur zou 't gevolg van 
rust zijn (5) 

18. Verschrikkelijk hevig er
gens naar verlangd (7) 

Vertikaal 

1. In deze schouwburg treden 
springerige figuren op (13) 

2. Ongezellige slaapruimte 
(14) 

3. Zulke waardepapieren gaan 
over de grens (12) 

5. Wat je je hele leven ont
houdt (12) 

6. Terugbetalingen tijdens een 
estafettewedstrijd ? (11) 

7. Ronde job (9) 

10. Onverbiddelijk bevel om te 
vertrekken (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 21 
Horizontaal: 1. grasmat; 6. 
mijt; 9. verdubbeld; 10. vaak; 
12. amen; 14. intensiveren; 17. 
Nord; 18. zijsprong; 20. ree; 21. 
verdwaasd; 24 smoes; 25. groe
peren; 26. aarde; 27. sta. 

Vertikaal: 1. gedane zaken; 2. 
arbeidsdienst; 3. miezelregen 
(of miezerregen); 4. todde; 5. 
peuterwerk; 7. ijver; 8. tand; 
11. kin; 12. andermaal; 13. 
M.O.; 15. Rio; 16. noga; 19. ijs; 
22. re; 23. heide. 

Godfried Van Maele uit de 
Tieltstraat 76 te 8740 Pittem 
•wint een prijsje. Zijn gele 
briefkaart met de juiste op
lossing van opgave 21 w^erd uit 
de korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 22 ten laatste op maan
dag 15 augustus op de redak-
tie: BarrkUtadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Eigenaars lieten bedrijf 
kapot gaan", 
las Ahasverus. 
Vuylstreke 

© 
Zetduivel: 
Jacques, Santé! 

^ 1 ^ 

© 

Lega noemt Berlusconi 
„ezel" 
Maff-i-a! 

© 

Betoging tegen Duitse 
soldaten 
„Kere Wehr om!" 

© 

In de Ronde raken de 
Denen 
niet over hun Touren 

© 

Zit De Batselier straks met 
een Boerensyndikater ? 

© 

Wereldbeker weer Coupe 
Brésilienne. 

© 

Antwerpen '94 : 
geen peulschiltz I 

© 

SP stapt in de Collaboratie. 
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SLAVENVOLK? 
Tot mijn grote ergernis lees en 
hoor ik overal te lande hoe „blij 
en fier" Vlaanderen nu wel is 
met het bezoek van Albert II 
aan een Brugse 11 juliviering. 

Het is verbazingwekkend hoe 
ook alle krantenkommentatoren 
(zelfs in het VU-blad „WIJ") 
meerdere orgasmen krijgen van 
aandoening over dit heuglijke 
feit en de „positieve evolutie" in 
de houding van het Belgisch 
Koningshuis! 

Maar: wat kwam Albert daar 
eigenlijk doen in Brugge? Wat 
heeft hij verloren op een 11 
juliviering ? Helemaal niets 
toch! Een Belgische koning van 
wie iedereen toch weet hoe rioog 
hij de Vlamingen in zijn hart 
draagt, hoeft zich niet te men
gen in het feest van de Vla
mingen. De redenen van zijn 
bezoek liggen overduidelijk in 
vleierij en opportunisme. He
lemaal niet in „liefde voor zijn 
volk" of interesse. Bijgevolg is 
de hele hypokriete show niets 
meer dan luchtledige oogver
blinding en misleidend maar 
knap geregisseerd teater. En de 
naïeve Vlamingen, zij trappen 
erin. Zij zien niet de zoveelste 
vernedering en kaakslag. 

Het is bedroevend en ontgoo
chelend en het w^ekt mateloze 
ergernis in de kring van vrij
gevochten en republikeinse Vla

mingen: de vaststelling dat de 
Vlamingen die zich de duiders 
en opiniemakers noemen, be-
wxist of onbewxist meedoen aan 
dit meelij-wekkend cirkus en 
deze opgefokte „koningshyste-
rie". 

Blijven wij een volk van sla
ven? 

Walter Maes, Z-svevegem 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert 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. 

VLAAMS VOLKSFEEST 
IN DIKSMUIDE 

VOVO NODIGT UIT 

Op 28 augustus, de dag van de IJzerbe

devaart organiseert VOVO opnieuw een 

Vlaams Volksfeest. Dit gebeuren gaat door in 

de VOVO-halle, gelegen aan de Bloemmo-

lenkaai 8 te Diksmuide (vlak tegenover de 

Pax-poort). Aan de brug over de IJzer, inslaan 

aan café St.-Jan, en dan vlak tegenover de 

Paxpoort. 

Centraal ogenblik van de instuif wordt beslist 

de toespraak van VU-voorzitter Bert Anciau. 

Dit wordt het eerste treffen tussen partijtop en 

militanten sinds de Europese verkiezingen. 

Iedereen is van harte welkom I 

ZOEKERTJE 

• G E Z O C H T - 35-jarige 
vrouwelijke bankbediende 
zoekt dringend passende be
trekking. Aanbiedingen: Os
wald Van Ooteghem, tel. 
09/230.72.87. 

• AANBIEDESfG - V.Z.W. 
zoekt 1/2 tijdse personeelsle
den : 1 sekretaris-boekhouder, 
N.F.E., 1 edukatief medewerk
ster, maatsch. werkster of re
gentes. Kandidaten dienen zich 
voor 1.8.94 te wenden tot ere-
senator Oswald van Ooteghem, 
tel. 09/230.72.87, die bemid
delt. 

ons venster 
op de 
wereld 

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 Vijftiuizen) 
Tel 053/700664 

P V B A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 . 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WU 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 

goo^^ni smvQ^^'o^'^ 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof decennber De famil iezaak met tradit ie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050-34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snaclis * 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 

H^ 
N.V. ZAKENKAhnOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

~~̂  / mlgrostraat 128 
X / I B 9200 sohoona»rde 

^ dendermonde 
062/48 33 04 - 42 se 16 

drukkenj 

type 
oflTset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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EEN BINGO-VERSLAAFDE GETUIGT: 

UITEINDELIJK VERLIES JE ALTIJD 
Iedereen kent ze wei: de bingo-automaten in kafeeé of 
dnookerljailen. Sommigen zie je er aren aan een ötuk op 
spelen, abof hun ieven ervan afhangt. Het ^ipei met de 
kaarten en de baiietjed kan een echte verslaving worden, die 
niet moet onderdoen voor drugs- of alkoholverslaving. Er 
zijn in België naar schatting 100.000 tot 150.000 gok
verslaafden (niet alleen aan de bingo, maar ook aan 
paarderennen, poker, codinobezoek, etc). De bingo ru
ineerde al tientallen families. Toch blijft het kafeespelletje 
volkomen legaal, en de gokverslaving u nog steeds een 
beetje taboe. Voor een buitenstaander is het moeilijk te 
begrijpen, de verslaving aan de kas. We spraken erover met 
een twintiger die bijna van zijn gokverslaving af u. 

én van mijn vrienden had 
een duivenlokaal. Toen ik E een jaar of 15-16 was, ben ik 
op de bingo beginnen spe

len. Het ging om kleine be
dragen, honderd frank of zo. 
Gaande'weg speelde ik voor 
meer. Want het spelletje kreeg 
me langzaam in zijn ban: wan
neer je verUest, wil je het ver
loren bedrag terugw^innen. 
Maar dat lukt nooit. Uitein
delijk verlies je altijd." 

Zo begint onze gesprekspartner 
het verhaal van zijn gokver
slaving aan de bingo. Hij blijft 
liever anoniem. Hij voelt zich 
nog niet klaar om voor zijn 
verslaving uit te komen, z'n 
naam als gokverslaafde in een 
weekblad te lezen. Hij vindt dat 
er nog teveel op het probleem 
wordt neergekeken. ,,Ik gel
oofde eerst zelf niet dat het 
mogehjk •was dat ik aan de bingo 
verslaafd Wcis. Het was noch
tans zo. J e stoot overal op on
begrip. De mensen begrijpen 
niet hoe dat mogelijk is: vers
laafd zijn aan zo'n kafeespel
letje. "Stop er dan gew^oon mee", 
zeggen ze. Zo simpel is het niet. 
Men beschouwt een verslaving 
aan de bingo niet als even erg als 
drug- of alkohoiverslaving. Ten 
onrechte." 

KICK 

Wat is er dan zo speciaal aan de 
bingo ? ,,Het geeft je een kick als 
je wint. In het begin w în je w êl 
eens wat. En later win je ook 
nog, maar eens je verslaafd bent 
aan het spel, verzinkt dat in het 
niets tegenover de bedragen die 
je erin gestopt hebt." 

Onze gesprekspartner is vrij 
jong beginnen werken, en ver
dient goed zijn boterham. Op 
zijn negentiende was hij echt 
verslaafd. Omdat hij een aardig 
loontje verdiende, heeft hij (ge
lukkig maar) nooit een grote 
financiële put gemaakt. „Toch 
verspeelde ik op dat ogenblik 
vaak meer dan dertigduizend 
frank per maand op de bingo." 

Het spel is onweerstaanbaar 
voor de verslaafde. ,,Je denkt, 
ik blijf er af. Maar als je een 
kafee binnen gaat, heb je 't weer 
zitten. Niets aan te doen. Op 
een namiddag kan je makkelijk 
tien-, vijftienduizend frank 
verspelen. Soms kan je ook 
gemakkelijk drie weken van de 
bingo wegblijven. En dan plots 
is er vigeer zon eksplosie: vijf
tienduizend frank op enkele 
uurtjes. Nu ben ik er bijna van 
af. Af en toe gebeurt het dat ik 
nog eens een slippertje maak, als 
ik iets gedronken heb bievoor-

beeld. Ik ben al veel sterker 
geworden dan vroeger, maar ik 
heb nog een verre weg af te 
leggen. Nu mijd ik de kafees 
\vaar ik vroeger geregeld ging 
spelen." 

De bingo-verslaafde zit perma
nent verwikkeld in een strijd 
met zichzelf. „Het schuldge
voel, dat is erg. J e moet de 
mensen die om je geven, mijn 
ouders, mijn vriendin, beliegen 
en blijven beliegen. Dat vreet 
aan je. J e geraakt op den duur 
helemaal in de knoop met jezelf. 
De bingo wordt dan opnieuw 
een vlucht voor de werkelijk
heid. Als je er achter staat, valt 
alles weg. J e problemen bestaan 
met meer, je omgeving ver
dwijnt. J e voelt je er zo mach
teloos bij. Voor de rest heb ik 
mezelf behoorhjk in de hand, ik 
weet wat ik doe, en ik doe geen 
domme dingen. Maar die bingo 
er niet uit krijgen, dat maakt je 
razend. En de mensen rondom 
je." 

TILT 
Bingo-verslaafden geven niet 
makkelijk toe dat ze verslaafd 
zijn. Ze doen er veel aan om het 
niet te laten merken. Liegen, 
misleiden en zichzelf een pose 
geven. „Ik ging op verschillende 
plaatsen om te spelen, meestal 
w êl in hetzelfde dorp. Zo viel 
het niet teveel op dat ik ver
slaafd was. Het snookerkafee 
was mijn geliefkoosde plaats. 
De bingo-automaat staat er w ât 
afgezonderd, je blijft er vrij ano
niem. 

Achter de bingo speel je een 
beetje toneel: de ongenaakbare 
speler. J e houdt je hoofd recht, 
ook al verlies je nog zoveel. J e 
tracht een houding uit te stralen 
van "mij kan er niets gebeuren". 
J e leeft in twee werelden: de 
echte en die achter de bingo. Als 
je uit het kafee stapt, volgt on-
verbiddellijk de klap: wat heb ik 
nu weer gedaan! En soms ben 
ik razend op het geld dat ik win, 
als ik al eens win. Een gokker 
speelt niet om geld te winnen, 
maar voor de kick. 

Die houding achter de kas hou 
je niet altijd vol. Wanneer je niet 
het gevoel hebt dat je moet 
winnen, gaat het vaak veel 
beter. Maar ik blijf maar kalm 
tot drie-, vierduizend frank, 
lïens er meer inzit begin ik me 
nerveus te maken omdat het niet 
gaat. J e stampt rapper tegen de 
kas, en ze slaat sneller tilt. Wan
neer je dan twee slechte ballen 
krijgt, stop je er al direkt mee, en 
begint een nieuw spel. Dat is het 
gevaar, zo vhegt het geld er
door." 

Vaak dtaat de bingo wat afgezonderd in een kafee, wat de anonimiteit van de verölaafde beter 
garandeert. 

Was er nooit een kafeebaas die 
hem op de gevaren van de bingo 
wees? „Neen. De kafeebjizen 
laten je met rust. Het viel zelfs 
voor dat de kafeebaas met mij 
onder hetzelfde hoedje speelde. 
Ik vroeg hem om te zeggen dat 
ik er niet was wanneer er mij 
iemand probeerde op te bellen. 
In de periode dat ik mijn moeder 
mijn verslaving opgebiecht had, 
telefoneerde ze soms naar de 
kafees om te kontroleren of ik 
niet op de bingo aan het spelen 
was. De baas heeft mij nooit 
verraden." 

De gokverslaving is wijder vers
preid dan veel mensen denken. 
In zijn dorp alleen al kan onze 
gesprekspartner verschillende 
verstokte spelers aanwijzen. 
Het probleem is dat er slechts 
weinigen voor durven uitkomen 
dat ze echt verslaafd zijn. In het 
milieu van spelers wordt er wel 
over gegrapt. Men pocht over 
de verloren bedragen, doet alsof 
het de kouwe kleren niet raakt. 
Terwijl iedereen nochtans weet 
dat het dat wel doet. Ook de 
omzetcijfers wijzen op het "suk-
ses" van de bingo. ,,In het snoo
kerkafee waar ik veel kwam 
bedroeg de omzet van de bingo 
op veertien dagen soms meer 
dan 160.000 frank. In de meeste 
gevallen is daarvan 30% voor de 
kafee-uitbater. Dat is natuurlijk 
aardig meegenomen. De kafee
baas moet wel een deel bij
dragen van de jaarlijkse taks op 
de bingo, 144.000 frank." 

TAKS 

Die taks op de bingo werd van 
36.000 fr. fors opgetrokken tot 
144.000, na de trammelant die 

er over de bingo-verslaving ge
weest is in de media en in het 
parlement. Vooral VU-kamerlid 
Jan Caudron ontpopte zich tot 
een fervent tegenstander van de 
gokautomaat. Het Aalsters par
lementslid hield al enkele strie
mende interpellaties. De maat
regeien die de regering trof 
stootten op luid protest van 
bingo-eigenaars en kafeebazen. 
Naast de verhoging van de taks 
werd ook het laten "optikken" 
van duizend frank tegelijk via 
de kafeebaas achter de toog 
verboden. Maar die maatrege
len vormen slecht een pleister 
op een houten been. „Aan de 
bingo-apparaten hangt nu een 
wisselautomaat waardoor je tot 
duizend frank ineens kunt wis
selen in vijftig frankstukken. 
Bovendien werden de winst
kansen scherper gesteld. Nu 
kun je veel minder ineens af
halen. Vroeger kon je uit een 
spel makkelijk 60 tot 70.000 
frank winnen, als je de hoeken 
speelde, dubbel dubbel. Nu is 
dat nog een 30 tot 40.000, maar 
je kan per spel maar maksimum 
20.000 frank winnen. Dp au
tomaat tikt wel het bedrag bo
ven de 20.000 frank, maar je 
krijgt ze niet." 

Hoe zou hij het probleem van de 
bingoverslaving dan oplossen? 
,,Haal de bingo's radikaal weg. 
Gewoon verbieden. Tenzij mis
schien in casino's. Maar geen 
bingo's meer in kafees of snoo
kerzalen. Daar horen die dingen 
niet thuis. Het probleem is vol
gens mij dat de staat er zoveel 
inkomsten uit betrekt. Maar dat 
mag geen reden zijn om de 
bingo's te laten staan. Dan is de 

^ ^ 

staat niet beter dan een ka
feebaas, die ook niet ingrijpt 
omdat hij er zoveel •winst uit 
haalt." 

De hulpverlening voor gokver
slaafden stelt niet veel voor. 
„Op Zeker Weten had ik een 
gewezen gokverslaafde gezien 
die zich inzet voor z'n lotge
noten. Hij heeft de Anonieme 
Gokkers opgericht. Met hem 
heb ik kontakt opgenomen. 
Maar hij sleurde er naar mijn 
gevoel wat teveel God bij. Dat 
hoeft voor mij allemaal niet. Ik 
•wil niet van de ene verslaving in 
de andere vallen. Ik heb in
gezien dat je alleen zelf uit de 
put kan kruipen. Daarvoor heb 
ik God niet nodig. Ook met een 
psychiater heb ik een slechte 
ervaring achter de rug. Dat kost 
ten eerste heel -wat geld, en 
eigenlijk kon hij me niet helpen 
omdat hij niet begreep wat er 
juist scheelt bij gokverslaving. 
Zelfhulpgroepen kunnen -wel 
helpen. J e hebt zo de Anonieme 
Gokkers en nog enkele andere. 
En mijn -vriendin en mijn ouders 
steunen me zeer goed. Eerst 
maakten mijn ouders heel wat 
herrie. Ze zagen gelukkig gauw 
in dat roepen en tieren geen zin 
heeft. Als ik nu nog eens herval, 
vertel ik het onmiddellijk. Dat 
schept een heel ander klimaat 
dan dat stiekeme gedoe en al dat 
liegen." 

Peter Dejaegher 

<^ Meer informatie: Arwnieine 
Gokkers (teL 051163.38.23), 
Matt Tallot (03/235.88.02) 
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