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DEHAENE ZET DEELSTATEN 
ONDER FEDERALE VOOGDIJ 

EEN SCHAAMTELOZE 
NEO-UNITAIRE 
REKUPERATIE 
Dlrudag aftelde formateur Dehaene de onderhandelaard i'an 
PS, PSC, SP en CVP een nota ter beschikking die ab 
vertrekbaöl^ dient voor de be<)preklngen die tot de vorming 
van een nieuwe roonurode federale regering moeten lelden. 
Op Vlaanu vlak zit Van den Brande nog In de kon-
dultatlefaze. In Wallonië kwamen de roonurode on
derhandelaars al tot een akkoord voor de vorming van een 
Waabe gewestregering en een Franse Gemeenschaps
regering. In zijn beleidsnota begeeft Dehaene zich schaam
teloos op het bevoegdheidsterrein van gemeenschappen en 
gewesten. Hij zet deze niet meer of minder onder zijn 
voogdij. 

De stembusuitslag van 21 mei 
bezorgde alle troeven voor de 
regeringsvorming aan Jean-Luc 
Dehaeiu, het CVP-boegbeeld. 
Zowel op federaal vlak als op 

SCHIJNVERTONING? 

E
erst vt^aren het geruchten, 
vandaag zijn het zorgen ge
worden. De greep van 
Jean-Luc Dehaene op de 

deelstaten hjkt de formateur 
wel een obsessie. Is het zijn 
bedoeling het prille federalisme 
dat met het St.-Michielsak-
koord een aanvang nam te 
kortwieken ? Nu reeds ? 
Het hjkt er sterk op als wij de 
onderwerpen in de formateurs
nota aangebracht van naderbij 
bekijken. Naast de federale be
voegdheden wil Dehaene ook 
tal van gewestelijke materies 
aansnijden en aan ,,zijn" voog
dij onderwerpen. En dat is toch 
wel al te gortig! Wij schreven 
reeds eerder dat de premier 
zich meer dan nodig machten 
toeeigent, vandaag gaat hij 
door in die richting. Beweren 
dat Dehaene op het vlak van de 
staatshervorming geen verdere 
stappen voorziet is onjuist, hij 
voorziet stappen... terug; in tal 
van materies waarvoor de deel
staten bevoegd zijn mikt zijn 
basisnota op „samenwerkings
akkoorden tussen de gemeen

schappen". 
Wetenschappehjk onderzoek, 
vorming en opleiding zijn door 
het taalgebruik en interesses 
verbonden met instellingen die 
tot de gemeenschappen beho
ren; stedelijke vernieuwing en 
milieuzorg sluiten zeer nauw 
aan bij de persoonhjke leef
omgeving; armoedebestrijding 
gebeurt daar waar mensen le
ven die deze nodig hebben. Dit 
zijn enkele voorbeelden van 
materies waarmee een deel
staatregering dagelijks bezig is. 
In het hoofd van Dehaene zou
den deze het voorwerp van 
gemeenschapsoverschrijdende 
samenwerking moeten zijn, on
der voogdij bovendien van 
„zijn" federale regering. De 
deelstaat-regeringen als uit
voerders dus. Dit kan toch 
niet! 
Ondertussen geven de onder
handelaars voor een nieuwe 
Vlaamse regering de indruk 
met de duimen te zitten 
draaien. Of is dit een schijn
vertoning in afwachting dat de 
federale regering vaste vormen 

het vlak van de deelstaten di
rigeert Jean-Luc nu het for
matieberaad. Zijn nota die als 
vertrekbasis voor de federale 
regeringsonderhandelingen 

heeft gekregen en de premier 
„zijn" fiat voor verdere on-
derhandehngen geeft? 
Wat de achterUggende motie
ven ook mogen zijn, de werk
wijze is ondxddbaar. Voor ons is 
de Vlaamse regering even-
w^aardig aan de federale en 
moet zij de hsiar toegekende 
bevoegdheden volw^aardig op
nemen en uitvoeren. Auto
noom en met alle gezag. 
Waar moet het bovendien 
naartoe met het Toekomötprojekt 
Vlaandcren-Europa 20021 
Wij willen de lezer herinneren 
aan de „zeven sporen" die het 
ambitieuse projekt kenmerken: 
Leefbaarheid, Kuituur, Werk
gelegenheid, Onderwijs, Soli
dariteit, Mobihteit, Demokra-
tie. 

Deze basiswaarden zouden tot 
voorbij de eeu-wwisseling de 
leidraad vormen voor de ko
mende Vlaamse regeringen en 
voor de rechtstreeks verkozen 
Vlaamse parlementen. 
Nu de federale formateur een 
handvol van deze materies on
der ,,zijn" federale voogdij 
plaatst vragen wij ons af 
waarom de Vlaamse partijen zo 
hjdzaam toekijken. 

TL/dens zijn formatiegesprekken ondergraaft Dehaene het belang
rijkste principe dat aan de grondslag ligt van een federale dtaat: het 
respekt voor ellzaard bevoegdheden. 

dient, laat hierover w^einig twij
fel bestaan. Naast enkele voor
stellen op het terrein vsin strikt 
federale bevoegdheden, zoals 
nog steeds de Sociale Zekerheid 

Sommige w^aamemers menen 
dat Dehaene van zijn persoon
lijk verkiezingssukses misbruik 
maakt om zo'n brutale greep uit 
te voeren. Wat ook de reden is, 
zij laat ons koud. Het onder
geschikt maken van de 
Vlaamse regeringsvorming aan 
de federale is een onduldbare 
inmenging. 

Of spelen er andere elemen
ten ? De formateurs-nota bevat 
nogal wat „hberale" plannen 
(o.m. verdere privatisering van 
overheidsbedrijven) waarmee 
de socialisten het verdraaid 
moeilijk zullen hebben. Spe-
kuleert Dehaene daarmee op 
het afhciken van de SP-PS ? Is 
Verhofstadt afgetreden om de 
komst van de liberalen, ook in 
een Vlaamse regering, mogelijk 
te maken ? De lezer herinnert 
zich de CVP-uitspraak „niet 
met déze Verhofstadt!"... 

Al deze vragen leven volop in 
de Wetstraat. Zinnige ant
woorden zijn er voorlopig niet. 
Maar zeker is dat de grens 
tussen schijn en ^ve^kelijkheid 
er vandaag moeilijk te trekken 
is. 

Maurits Van Liedekerke 

er een is, heeft Dehaene het ook 
over stedelijke vemieuvring, mi-
heubeleid en zelfs onderwijs. 
Dat zijn bevoegdheden w^aar-
voor nagenoeg alleen de ge-
^vesten en gemeenschappen be
voegd zijn. Ook op het vlak van 
de vorming en opleiding, het 
wetenschappehjk onderzoek, 
deeltijdse arbeid, armoedebe
strijding, ... begeeft de man die 
meehielp van België een fede
rale staat te maken zich on
gegeneerd en straffeloos op de 
bevoegdheidsterreinen van de 
deelstaten. 
Daarmee ondergraaft hij het be
langrijkste principe dat aan de 
grondslag ligt van een federale 
staatsordening: het respekt 
voor eikaars bevoegdheden. 
Het heet dat Dehaene met de 
gemeenschappen en gewesten 
"samenwerkingsakkoorden" wil 
sluiten om een "effektief beleid" 
te voeren. Dat is een z\vare 
verdraaiing van de feiten: op het 
federale niveau wordt momen
teel het beleid uitgestippeld dat 
straks door de Vlaamse regering 
(en de Waalse, Brusselse en 
Franse gemeenschapsregering) 
gevoerd zal moeten worden. 
Het is haast niet te geloven. En 
binnen de roomsrode koalitie-
partners is er niemand die hier
tegen durft protesteren. Wie 
had gedacht op Van den Brande te 
kunnen rekenen, de "Leeuw 
voor de volgende eeuw", zal 
inderdaad tot de volgende eeuw 
moeten ^vachten. 

(Vervolg op blz. 6) 
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• In een interview geeft ex-
penningmeester van de SP 
Etienne Mangé dat hij soms te 
ver is gegaan. Op zeker 
ogenblik stelde de ftindrai-
ser zich geen vragen meer 
over de motieven van be
drijven die geld gaven. 
Mangé neemt ontsleig bij De 
Post en uit de ftinkties die hij 
als expert voor de SP uit
oefende. Hij blijft wel SP-
lid. 

• Een datum om nu al in je 
agenda te noteren: de vijf
tiende Gordel vindt plaats 
op 3 september. Voor het 
nieuwe Gordellied "Omgord 
de stad" tekent Pop in Won
derland. 

• De Vlaamse regering waj-
zigde het gewestplan om Eu-
rantex ter wille te zijn. De 
uitbreiding van de Beauheu-
dochter wordt geregulari
seerd op voorwaarde dat er 
"niet-produktiegebonden 
aktiviteiten" plaatsvinden, 
en een bufferzone van 50 
meter met de omgeving in 
acht wordt genomen. „Am
per tien dagen na de ver
kiezingen laat minister Theo 
Kelchtermans het masker 
vallen", hekelde Agalev. 

• Ze mogen geen cent te
veel krijgen, maar als er re-
klameguTdens aan te verdie
nen zijn, worden ze in het 
lang en het breed letterlijk 
ten tonele gevoerd: de werk
lozen. De NCRV pakt vanaf 
vrijdag uit met 'De Solli-
citatieshow^' met voor de 
winnaar - u had het al ge
raden - een arbeidskontrakt 
van één jaar. Walgelijk ! 

• Het Laatste Nieuws 
stelde afgelopen weekend 
haar werkzoekende lezeres
sen een ideaal sollicitatie-
ensemble voor. ISén jasje en 
één broek samen voor net 
geen 16.000 fr. De alleen
staande schoolverlaatster 
heeft na aankoop daarvan 
dus nog juist 1.000 fr. over 
om de rest van de maand 
mee door te komen. O p 
blote voeten onder een even 
blote hemel waarschijnlijk. 

• De goudhaantjes van de 
openbare omroep blijven het 
goed doen op de CD-markt. 
Samson en Gert prijken ook 
dit jaar bovenaan de lijst met 
bestverkochte CD's. Wat 
kinderprogramma's betreft 
is er bij de VRT blijkbaar 
helemaal geen 'plobreem'. 

• Als het aan VTJVl ligt, 
zullen de lokale radio's bin
nenkort VTM-programma's 
door de ether sturen. De 
kommerciële omroep zal het 
geheel inblikken en door
spelen naar door hen uit
gekozen lokale stations. 

• Interbrew maakt zich 
sterk dat het binnenkort de 
derde grootste brouwer in 
de wereld is. Dat moet ge
beuren door de overname 
van de Canadese bierpro
ducent Labatt. Alannen we
ten waarom. 

• Bij een wereldrekordpo-
ging touwtrekken La het 
Duitse Westemhohe von
den 2 sportievelingen de 
dood bij het breken van het 
touw. Verschillende anderen 
•werden gewond. 

WEL JONG, 
NIET GEK! 
Dat kampanjes tegen weeken
dongevallen wel degeUjk bijdra
gen tot een meer verantwoord 
rijgedrag moge blijken uit de 
naakte cijfers: sinds 1991 is het 
aandeel van de jongeren, be
trokken bij ernstige ongevallen 
in weekendnachten, gedaald met 
27%. In absolute cijfers jaarlijks 
een vermindering van 278 ge
vallen. 

Gas terug 
of je speelt 

niet meer mee 

Wéljong. ni«tgekl 

Dit jaar richt de Wel jong, niet 
^«X:/-kampanje zich in het bij
zonder op een aangepaste snel
heid. Veel jongeren, daarbij niet 
zelden geholpen door een in
dustriële hoeveelheid alkohol, 
wanen zich immers al te vaak de 
evenknie van Ayrton Senna en 
vervoegen hem dan ook zijn eeu
wige garage. Daar moet dus een 
halt aan toegeroepen vsforden. 
Bij een hogere snelheid vergroot 
niet alleen de kans op onge
vallen, de letsels zijn daaren
boven zwaarder. Het Belgidch In-
dtituut voor VerkeerdVedigheid 
pleit in sommige gevallen dan 
ook voor een verlaging van de 
maksimiunsnelheid, voor vari
abele snelheden op autowegen 
en zelfs voor verschillende snel-
heidsgrenzen al naargelang het 
weer. 

In de maand juni zal de weg
gebruiker kennis kimnen maken 
met het tweede deel van de kam
panje van dit jaar. Anderlecht-
verdediger en Rode Duivel Ber-
trand — ik verdien me er een 
mooie cent mee bij — Croöéon 
toont de snelheidsduivels de 

rode kaart: gas terug of uit
gesloten. 

VERHOFSTADT 
Guy Verhoptadt kondigde verle
den week zijn ontslag aan als 
voorzitter van de VLD. Het was 
al van voor de verkiezingen dui-
deUjk dat de figuur van de VLD-
voorzitter een liberale regerings
deelname in de weg staat. Het 
vertrek van Verhofstadt bete
kent echter meer dan een per-
soonhjk offer om alsnog in de 
Vlaamse en de federale regering 
te geraken. 

Verhofstadt had immers gehoopt 
dat de CVP na 21 mei niet anders 
zou gekund hebben dan bij de 
liberalen aan te kloppen. Alaar 
de kiezer heeft de roomsrode 
meerderheid niet gebroken. De 
CVP kon kiezen met wie ze een 
koalitie zal sluiten, zovŝ el op fe
deraal als op Vlaams niveau. 
Wanneer Verhofstadt nu op
stapt, geeft hij toe dat de VLD 
elektoraal niet aanslaat, en 
neemt hij daarvoor de verant-
woordeHjkheid op zich. 

Vriend en tegenstander gaven 
evenwel toe dat Verhofstadt 
voor een nieuw^e -wind heeft ge
zorgd in het pohtieke landschap. 
Een aantal van Verhofstadt's 
ideeën, verwoord in drie "bur-
germanifesten", werd intussen 
door andere partijen al over
genomen. E^n aantal andere 
ideeën van het liberale "joenk" 
zal nu wellicht een eerste klas 
begrafenis krijgen. 

Dat bHjkt al meteen uit de ver-
kléuingen van de Hberalen die 
zich geroepen voelen om op 16 
september Verhofstadt als VLD-
voorzitter op te volgen: Decroo, 
Neytd-Uyttebroeck en Dewael. Het 
trio meet zich een profiel aan dat 
varieert van het donkerste blauw 
tot hchtblauw, maar is het over 
één zaak eens: de al te strenge 

partij statuten, bvb. inzake het 
kumuleren van mandaten, moe
ten bijgeschaafd worden. 

WOW 
Waardig Ouder Worden, versie 
Paul Verledens, is failhet. Bij de 
Europese verkiezingen vorig 
jaar sleepte W O W zomaar 
127.000 stemmen in de wacht. 
De verwachtingen waren bij de 
kopstukken van de seniorenpar
tij sedertdien hoog gespannen. 
Zoals ook de ambities. Het ge
volg was geruzie en scheuringen. 
Aan de parlementsverkiezingen 
van 21 mei namen Hefst drie 
ouderenpartijen deel: WOW, 
WOW-Pohtieke Partij en het 
Algemeen Ouderen Verbond 
(AOV). De ouderenpartijen 
kwamen nergens in het stuk 
voor. 

Volgens een rondvraag die De 
Standaard organiseerde, blijven 
veel betrokkenen geloven in de 
toekomst van een ouderenpartij. 
Daarvoor kloppen ze echter te
vergeefs aan bij de bestaande 
seniorenverenigingen. Jan Dod 
van het Ouderen Overleg Ko-
mitee, een koepel van ouderen-
organisaties van alle zuilen, 
meent dat de ouderen pohtiek 
bewust gemaakt moeten woor
den, maar dat dit niet dient te 
gebeuren via een speciale ou
derenpartij. Das: „Men moet in 
sohdariteit met andere genera
ties werken aan een gemeen-
schappehjke maatschappijvisie." 

INTERVENTIE 
Nog steeds houden de Bosnische 
Serviërs VN-blauwhelmen ge
gijzeld. Vorige zaterdag werden 
120 blauwhelmen vrijgelaten. 
Gisteren kregen nog 58 gegij
zelden de vrijheid. De vrijlating 
van de anderen werd in het 

vooruitzicht gesteld, maar uit
eindelijk ging ze niet door. De 
Bosnische Serviërs eisen van de 
Navo en de Verenigde Naties 
een "belofte" dat hun stellingen 
niet meer gebombardeerd zullen 
w^orden. En de Servische pre
sident Aïilosovic eist meer toe
gevingen inzake de sankties te
gen Klein-Joegoslavië (Servië 
en Montenegro) in ruü voor zijn 
bemiddeling bij zijn Bosnische 
volksgenoten. 

De Navo richtte als reaktie tegen 
de massale gijzelname van 
blauwhelmen een "snelle inter
ventiemacht" op. De interven
tiemacht moet de veüigheid van 
de VN-blauwhelmen garande
ren, maar zal niet ingezet wor
den om gegijzelde VN-soldaten 
te bevrijden. 

De interventiemacht zal uit zo'n 
tienduizend goedgetrainde sol
daten bestaan die zwaarder be
wapend zijn dan de blauwhel
men. De helft zal als "brand
weer" ter plaatse gestationeerd 
zijn. De andere helft zal stand-by 
bhjven en op maximaal twee 
dagen tijds, indien nodig, ingezet 
kunnen w^orden. Fransen, Brit
ten en Nederlanders leveren 
troepen voor de pompier-afde-
hng van de interventiemacht. 

De Russen hadden eerst heel 
wa± voorbehoud tegen de in
terventiemacht. Na een dreige
ment van Frankrijk om z'n 
blauwhelmen terug te trekken 
indien Rusland z'n veto zou stel
len tegen de pompiers, en wat 
bijkomende uitleg van de En
gelse Buitenlandminister Hur?, 
verklaarde Rusland zich ak
koord met een interventiemacht 
binnen het huidige VN-man-
daat. 

Ook de Belgische regering is 
sohdair met de oprichting van de 
macht, maar w^acht op meer bij
zonderheden vooraleer te be
slissen hoe die solidariteit in da
den omgezet zal worden. 

Volgend de eerbiedige verflagen van bewonderende perdjongend heeft de dcheidende voorzitter van de Vlaanue liberalen meer oog voor de 
ontraaddeling van de wereldliteratuur dan voor de oorzaken van zijn politieke isolement. Herman Decroo ziet de kand dchoon om het heft weer 
in handen te nemen. Tot dpijt van vernieuwerd, verruimerd en paniekerende overloperd... 
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VAN NOPPEN NMBS 
Het onderzoek in de moord op 
IVK-veearts Karel Van Noppen 
wil niet vlotten. De broer van 
de overledene is nu zelf naar de 
pers gestapt. De man meent te 
weten dat het laatste dossier 
waar de veearts mee naar het 
gerecht stapte — betreffende 
een grootschalige import van 
antibiotica bestemd voor de 
hormonenboeren — spoorloos 
verd%venen is. 

Van Noppen zou een zwendel 
op het spoor geweest zijn 
waarin een aantal ondernemin
gen, waaronder één multina
tional, betrokken -was. De ver
moorde veearts was zich wel 
degelijk bewust van de gevaren 
verbonden aan zijn onderzoek. 
Bij zijn oversten had hij ge
vraagd voor een kogelvrij vest, 
maar dat werd hem geweigerd. 
Nog geen dag na die aanvraag 
was de hormonenmaffia daar
van ai op de hoogte. Flür Van 
Noppen stelt in HUMO dat de 
verrichtingen van zijn broer 
zonder uitzondering naar het 
milieu werden doorgespeeld. 

Ook de politiek blijkt niet ge
heel vrijuit te gaan. Oud-CVP-
gemeenschapsminister Joé Du-
pre'zou enige jaren geleden Van 
Noppen onder druk gezet heb
ben om de hormonenmaffia met 
een minder grote nauw^keurig-
heid aan te pakken. 'Anders 
zouden er andere sankties ge
nomen worden'. Dupré zelf 
lijdt aan geheugenverlies, maar 
wist zich op aanvraag van De 
Morgen wel te herinneren dat 
Karel Van Noppen zijn job £ian 
hem te danken had en dat hij 
vaderlijk bezorgd was voor het 
hart van de veearts die zich te 
druk zou maken om akkefie
tjes. Dupré ontkende Van Nop
pen ooit rechtstreeks bedreigd 
te hebben. 

Het wordt moeilijk om de ver
schillende fraudedossiers nog 
uit elkaar te houden. De totale 
som van het 'verbrand' geld dat 
dit jaar in alle totnogtoe be
kende zaakjes in min of meer 
verdachte omstandigheden van 
eigenaar is veranderd, tikt in
middels aardig aan. Voorlopig 
laatste in het rijtje is de NMBS. 
Verscheidene politieke benoe
mingen, waaronder ook spoor
bons Etienne Schouppe, zouden 
zichzelf rijkelijk bedeeld heb
ben met kommissieionen op 
mUjardentransakties. 

De huiszoeking in de kantoren 
van de N M B S leverde een 
treinlading dokumenten op die 
in hoofdzaak betrekking zou
den hebben op zogenaamde 
'sale & rent back'-operaties. 
Hierbij gaat het om transakties 
waarbij goederen verkocht 
worden om diezelfde goederen 
later te huren van de nieuwe 
eigenaar. Deze manier van wer
ken had tot resultaat dat de 
N M B S haar eksploitatieverlie-
zen kon kompenseren. Voorts 
^ve^den ook huiszoekingen ver
richt op plaatsen waar hoog
geplaatste NMBS-ambtenaren 
geregeld verblijven: vakantie
verblijven aan de kust, een 
jacht en — we zouden het bijna 
vergeten — hun respektievelijke 
privév^roningen. 

Minstens 30 miljoen zouden op 
een nogal vreemde wijze uit de 
boeken verdwenen zijn. Sporen 
leiden naar ondernemingen in 
Ierland en Monaco en waarin 
een gedeelte van het NMBS-
kader belangen zou hebben. 
Voldoende sporen leiden er 
vooralsnog niet van Leuven 
naar Brussel, waar 2de-klas 
'klootjesvolk' nog altijd betaalt 
om recht te staan in overvolle 
coupes. 

NCOS 
Hulp £ian de Derde Wereld 
blijkt in België niet de grootste 
uitgavenpost te zijn. Vorig jaar 
maakte de federale regering 
amper 0,3% van het BNP vrij 
voor ontwikkelingshulp. Dat 
blijkt uit een rapport van het 
Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking. 

De Algemeen Sekretaris van 
het NCOS, PauL Van Steenvoort, 
stelde dat België daarmee over 
de schaamtegrens gaat. Van 
Steenvoort is nochtans zeer te 
spreken over de inhoudelijke 
diskussies die gevoerd w^orden 
over ontwikkelingssamenwer
king, ma^r deze vertalen zich 
niet of onvoldoende in finan
ciële hulp. De oorzaak daarvan 
zou te wijten zijn aâ n politieke 
onwil. 

Het N C O S vraagt in een me
morandum aan de toekomstige 
federale regering om minstens 
0,5% van het BNP voor te 
behouden voor hulp aan de 
Derde Wereld. Het streefcijfer 
door de O E S O vooropgesteld 
bedraagt 0,7%. 

NOORDZEE 
De Belgische staat is de tweede 
grootste vervuiler van de 
Noordzee, wat kwik betreft 
staat zij aan de top van de lijst. 
De beloofde halvering van de 
aanvoer van stikstof in zee 
wordt niet gehaald in 1995. 

Vandaag en morgen wordt in 
het Deense Esbjerg de 4de 
Noordzeekonferentie gehou
den. Dat daarop gepleit zal 
worden voor een stopzetting 
van een verdere vervuiling 
staat reeds vast. 

De Noordzee wordt immers 
nog steeds door al te veel lan-

NU BEGINT HET PAS! 

De schitterende verkiezings
uitslag heeft ons allen echt 
deugd gedaan. Het demokra-
tisch volksnationalisme is te
rug springlevend. Het doem
denken IS definitief overwon
nen. De opbouw van een 
open, sociaal-rechtvaardig en 
vemieu^vend Vlaanderen kan 
echt beginnen ! 

Bijna 340.000 Vlamingen 
hebben ja gezegd aan die on
gebonden, sociale en Vlaamse 
partij van ons. Het doet warm 
aan het hart te zien hoe de 
geestdrift terug te vinden is bij 
al onze mandatarissen, bij al 
onze kaderleden en militan
ten. Nu moet de lijn kon-
sekwent doorgetrokken wor
den. Nu moet er hard gewerkt 
worden om de vooroordelen 
en misverstanden over de VU 
de wereld uit te helpen. Nu 
moeten afdelingen en arron
dissementen zich open gooien 
naar nieuwe krachten toe. Nu 
moet de partij zich richten 
naar jonge en dynamische 
kreatievelingen. 

Onze frakties, onze gemeen
teraadsleden, onze besturen 
moeten meer dan ooit nieuwe 
uitdagingen aanpakken en 
vernieuwende ideeën kansen 
geven. Zo zal de partij het 
alternatief worden in Vlaan
deren voor al wie be^veeglijk 

den gebruikt als beerput voor 
gevaarlijke stoffen en dat heeft 
op termijn bijzonder kwalijke 
gevolgen voor de voortplanting 
van mens en dier. 

De afspraken over het begren-

en vrij wil zijn. Zo zal de VU 
de woordvoerder worden 
voor al -wie onzeker en be
dreigd is. Zo zal de partij 
ongebonden het algemeen 
Vlaams belang verdedigen. 
Tegen de stroom op, gewa
pend met doorzettingsvermo-
genen dossierkennis. In 
sterke eensgezindheid nemen 
we nu die strijdbijl op ! 

cr i -Sö_ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

zen van afvallozing die in 
Esbjerg gemaakt worden zijn 
niet bindend, maar algemeen 
•wordt verwacht dat de deel
nemers aan de konferentie zich 
•wel eraan zullen houden. 

•^v^iit^^:jf-Vr:f/tVJiiAtiv^'^^^fflnfifv -^ 

VOOR WIE KWAM DE PAUS? 

Jozef de Veiuter had werkelijk 
alles mee om het tot held te 
schoppen: een armoedige 
jeugd, het doorzettingsvermo
gen van een Mechelse Herder, 
een missie op een eksotisch 
eiland en een heroïsche dood in 
het teken van inzet voor an
deren. 106 jaar na zijn dood is 
dat ook het Vatikaan ter ore 
gekomen en het is voor de 
zaligverklaring voor de man uit 
Tremelo dat paus Johannes Pau-
lud IJ, in hoogsteigen persoon, 
de basiliek van Koekelberg 
heeft aangedaan. Luidens de 
officiële versie. 

Damiaan is 23 als hij de boot 
neemt richting Hawaii. Na en
kele jaren komt hij in kontakt 
met melaatsen en is daar zo van 
onder de indruk dat hij zich in 
1873 vrijwillig bij hen voegt. 
Hij treft er •weerzin'wekkende 
taferelen aan en ziet al snel in 
dat hij met kerstening alleen 
niet veel resultaten zal boeken. 
Het is vooral zaak verzachting 
te brengen in de mensonw^aar-
dige leefomstandigheden van 
de zieken. De priester laat zich 
op Molokai kennen als een 
bezig man met een grote liefde 
voor de mens. Een Mefde die hij 
niet altijd met evenveel plezier 
kan opbrengen voor zijn gees-

tehjke kollega's, waarmee hij 
geregeld in diskussie treedt. 

Begin 1885 Ujdt de eigenzin
nige Brabander zelf aan de 
ziekte waartegen hij zolang ge
streden heeft. Vanaf dat mo
ment is hij een gevangene bin
nen zijn eigen leprozerie. De 
manier waarop zijn geestelijke 
overheid hem dat — na een 
leven van belangeloze inzet — 
laat weten, spreekt boekdelen: 
„Jouwpretentie (om zich buiten 
de leprozerie te onderwerpen 
aan een nieuwe, hoopgevende 
behandeling tegen lepra; red.), 
mijn li'aarJe pater, zouden een ge
brek aan kioheid en aan liefde ten 
opzichte van je evennaeute bewijzen 
en aantonen datje alleen aan jezelf 
denkt. Het zint een te groot egoume 
zijn en ik wil aannemen dat je 
dergelijke gevoelene nul koestert. " 

Terzelfdertijd raakt het werk 
van de pater in de gehele we
reld bekend: hij wordt een be
kende Vlaming en mag zich 
verheugen in giften vanuit alle 
uithoeken van de wereld -waar
onder veel uit protestantse 
middens. Geheel in de lijn van 
de voorgaande betrekkingen 
tussen Damiaan en zijn over
sten krijgt hij van die laatsten 
het verwijt 'mediageU' te zijn. 
Het werk van de kleine 

Vlaamse missionaris wordt 
door zijn eerzuchtige geloofs
genoten niet bepaald gerespek-
teerd, integendeel. 

O p 15 april 1889 veriiest Da
miaan de strijd tegen lepra. Het 
bericht van zijn dood haalt de 
toemalige wereldpers, maar 
geen van zijn oversten voelt 
zich geroepen om zelfs maar de 
begrafenis bij te wonen. 

Diezelfde man, die zijn leven in 
dienst stelde van de uitgeslo-
tenen, werd vorige zondag za
lig verklaard door een paus die 
niet aarzelt iedereen uit te slui
ten die de pauselijke mening 
niet is toegedaan. 

Voor wie nog mocht twijfelen: 
de koninklijke familie past niet 
in die laatste kategorie, alleen 
al de feiten wijzen dat uit. Tot 
ieders verbazing ging de paus 
enkele uren na zijn aankomst 
bidden bij het graf van wijlen 
koning Boudewijn. Dat ge
beurde op uitdrukkelijke -wil 
van Johannes Paulus zelf die 
Boudewijns stellingname rond 
abortus niet vergeten is. Mo
gelijk zonder het zelf te willen 
verlegde de paus daarmee de 
aandacht van Damiaan naar 
het Belgisch vorstenhuis. Jean-
IMC Dehaene meende te weten 
dat veel landgenoten dit gebaar 

van de paus erg wisten te waar
deren. 

De katolieke kerkleider 
noemde de overleden koning 
een voorbeeld en dankte hem 
voor de „kracht bij de verdediging 
van Godd rechten en van die van de 
men<i, 'm het bijzonder het recht op 
leven van het ongeboren kind." Een 
uitspraak die bij Albert II en de 
zijnen mocht rekenen op on
verholen instemming. Het 
moet voor sommigen inder
daad een eer zijn om een zahge 
— en wie w^eet heilige — in 
familiemiddens te hebben, 
maar met dat doel in het ach
terhoofd opnieuw voeding ge
ven aan een koningskvk'estie, 
lijkt in dit land niet de meest 
gepaste metode. Voor de 
tweede keer in één week tijd 
maakte het publiek kennis met 
het streng katolieke geweten 
van het vorstenhuis. Het ver
schil tussen mens en instelling, 
tussen Kerk en Staat, komt 
daarmee opnieuw op de voor
grond. 

Datzelfde gebeurt met de gis
singen omtrent een zaligver
klaring van koning Bouwde-
wijn. De eerste dossierstukken 
zijn al binnen, een min of meer 
mirakuleuze genezing van een 
zuster Karmelietes ook. Die 

koninklijke eerbetuiging zou 
overigens uitstekend passen in 
het zaligenbeleid van de hui
dige paus, die graag eigentijdse 
voorbeelden stelt. Eén daarvan 
is Jojemaria Eticriva de Balagiiery 
Alhcu, stichter van het omstre
den Opiu Dei, die nog geen 20 
jaar dood moest zijn om als een 
zalige te mogen worden ver
eerd. 

De filmische aantrekkings
kracht van Damiaan maakte 
ook van hem een ideale, mo
derne kandidaat. Door hem za
lig te verklaren wordt de me-
laatsenpriester daarenboven 
een eksklusief rooms-katholiek 
voorwerp van verering. Als 
voorbeeld wordt hij daardoor 
in zekere mate onttrokken aan 
niet-gelovigen en wordt het 
universele van zijn boodschap 
teruggebracht tot de verdienste 
van één geloofsvorm. Of Jozef 
De Venster dat zelf zo gewild 
zou hebben, is niet te ach
terhalen, al viel het op dat, 
terwijl het in Brussel stort
regende, in Tremelo de zon 
scheen. 

(gv) 

c» T^^ melaatsen. Steven De-
broey, herziene verste, Vitg. Al-
toria Averbode - Apeldoorn, 
1989,166 blx., 395 fr. 
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HET GRAAN EN HET VARKEN 

EN DE GLIMIACH VAN EEN KIND? 
Vóór het verschijnen van oru) derde boek (GLuteelten) 
verzochten wij een vriend tuinbouwkoruulent, hiervoor de 
inleiding te échrijven. Hij meende toen daar niet te moeten 
op ingaan omdat hijzelf nog niet geloofde in een zuiver 
biologuche teelt en ook omdat hij nog enkele jaren vóór zijn 
opperuioendtelling <ftond... 

^ i ^ ï ^ ; 

V
oor ons ligt het pas ver
schenen boek van veearts 
Renaat Tijskens, sedert een 
tweetal jaren op pensioen. 

Het grootste gedeelte van zijn 
aktief leven stond Tijskens in 
dienst van de Boerenbond. De 
laatste jaren als advizeur voor 
het BB-Milieubeleid. 

Wij kennen hem sinds jaren als 
een minzaam en innemend man. 
Lang geleden waren wij o.a. te 
Hoogstraten op een debat te
genpartij voor het verdedigen 
van ónze alternatieve stelling
namen. Hoe'wel een fervent ver
dediger van de gangbare land
bouw, bleeft de heer Tijskens 
steeds hoffelijk in vi'oord en 
schrift. Toen reeds had hij de 
allure van een bezadigd groot
vader, wat trouwens bij de be
titeling van zijn landbouwkun-
dig-ekologisch essay w êl opval-
lend-duidelijk tot uiting komt. 

Het boek zelf, zo de tekst als de 
opmaak en verdere afwerking, 
komen bijzonder verzorgd 

over: mooi papier, duidelijk 
leesbare druk en voorzien van 
alle nodige verwijzingen. 

EIGENZINNIG 
Bij het doornemen van dit -werk, 
waarbij diepgaande beschou
wingen vrij boeiend gebracht 
worden, krijgt men soms de 
indruk dat aan veearts Tijskens 
een zorgvuldig historikus is ver
loren gegaan. Wij verwachten 
bijna dat hij hét standaardwerk 
over de Landbouwhistoriek van 
lang voor onze tijdrekening tot 
op heden ooit zal bijeenschrij-
ven. Dit dan op de hem eigen, in 
dit boek „eigenzinnig" ge
noemde wijze. 

En nu enkele eigen beschou
wingen : 

,,Granen renderen minder dan 
aardappelen", maar in een even
wichtige mensehjke voeding 
zijn beiden nodig. Dat granen, 
vooral dan die uit ontwikke
lingslanden moeten dienen om 
er vlees mee te „kweken", is w êl 

Granen renêcrcn mulder dan aardappelen, maar in evenwichtige 
voeding zijn betden nodig. 

een zeer kostelijke omweg. Om
wille van onze gezondheid moet 
het verbruik van vlees beperkt 
worden. 

Tijskens stelt terecht dat wij met 
ons huidig areaal landbou-w-
gronden slechts 1/7 van onze 
eigen bevolking kunnen voe
den. Waarom dan al dat var
kens- e.a. -vlees uitvoeren ? 

Even terecht meent Tijskens dat 
het meer verantwoord is minder 
rundsvlees maar meer varkens-

en kippevlees te produceren. 
Kippe- en varkensvlees, gezien 
vanuit het standpunt van onze 
gezondheid, zijn ^veI de twee 
uitersten. 

Tijskens stapt nogal zorgeloos-
hchtvoetig heen over het mis
bruik van veel teveel zw^aar gif
tige pesticiden en ander che
misch spul, meststoffen inbe
grepen. Bekommernis om de 
verbruiker is in dit boek schciars 
om vinden. Wij hebben er trou
wens jarenlang moeite mee ge-

EN PASSANT 
'i ^ %. 

Er is iets met de Kerk, er is altijd iets met 
de Kerk. Nog geen kwarteeuw geleden 
joeg zij tienduizenden naar de Eeuwige 
Stad. Treinenvol Kajotters, studenten, 
Kruistochters, mannen- en vrou^venbon-
ders. Stoottroepen leken het, ex-voto's van 
de roemrijke Zouaven, de legendarische 
huurtroepen van de paus. Vandaag be
leven ŵ e dat e.h. Rom, de pastoor van 
Sint-Ludwina te Bonheiden, in de piaat-
seUjke kolommen van Kerk en Leven zijn 
parochianen oproept „een stem te laten 
klinken omtrent het dogmatisch beleid Vcin 
deze paus..." Protest dus. 

Pastoor Rom is met een tiental paro
chianen naar Brussel gereisd om er in een 
kerk van de Marollen „het andere gelaat 
van de Kerk" te laten zien. 

Voor alle duidelijk, R.Asmus was noch op 
de tegenmanifestatie noch op „den platoo" 
te Koekelberg. Hij heeft de bijeenkomsten 
wel met grote aandacht gevolgd en zijn 
hoofdredakteur de toelating gevraóigd om 
over de Kerk te schrijven. De lezer weet 
dat politiek en godsdienst twee verschil
lende dingen zijn. Het eerste is een zaak 
van algemeen belang, iets van wij-allen
samen. Het tweede een meer dan per
soonsgebonden materie, iets tussen Op
perhoofd en volgeling, een privé-zaak als 
het w^are. 

Maar de lezer weet ook dat de witte man 
uit Rome graag zijn zeg doet over alles en 
nog w^at, ook over politiek. Vroeger deden 
de plaatselijke bisschoppen dat, die van 
België bij voorkeur op kritieke momenten. 
Ze lieten hun pastoors van de preekstoelen 
voorlezen wat gelovigen dienden te doen. 
Ze bezigden daarbij een straffe truk, met 
name de gewetensdwang, de zonde. Van
daag hebben ze dat goddank een beetje 
afgeleerd. Maar de ravage die zij bij 
nadenkende Vlamingen hebben aange
richt is bij velen nooit genezen geraakt. 
R.Asmus is er een van. 

E^n wijze man als Albert Westeriinck, 
pastoor en professor te Leuven, heeft de 

miserie van honderden Vlaamse intellek-
tuelen die onder gewetensdwang moesten 
kiezen tussen geloof en liefde voor hun 
volk van kortbij meegemaakt. 

In een vraaggesprek met Alaria Rosseels, 
nog iemand die de tik van de kromstraf 
heeft gevoeld, vertelde Westeriinck dat in 
Vlaanderen de pohtiek-klerikale machts-
drang en gewetensdwang bestaan heeft 
vanaf de hergeboorte van ons volk. En 
Westeriinck gaf tal van voorbeelden 
vi'aarin het episkopaat de regels bepjialde. 
Hij somde op: van Jan-Frans Willems, de 
Blauwvoeterie, priester Daens, de op
komst van het Vlaams-nationahsme, de 
schoolstrijd, tot de geestelijke vernieu
wingen in denken en in de letterkunde. 
Deze gewetensdwang, die soms voor geen 
enkel middel terugschrikte, is „een haast 
onmetelijke en afschuw^elijke ramp voor 
gans Vlaanderen geweest en zeker voor 
het kristendom". 

En Westeriinck besloot: ,,Tienduizenden 
en nog eens tienduizenden zielen zijn 
daaraan kapot gegaan. Ik heb er zelf velen 
zien kapot gaan. Ik ben de man niet om die 
geschiedenis te schrijven, ik ben er soms te 
ziek van geweest en denk er Uever niet 
meer aan." 

Het vraaggesprek dateert van april 1967, 
dus nog geen eeuwigheid geleden. 

Het bisschoppelijk mandement over de 
splitsing van de Leuvense universiteit in 
1966 was wellicht de laatste keer dat de 
bisschoppen van België zich zo recht
streeks ingelaten hebben met een pohtieke 
aangelegenheid. De reaktie, zeg maar op
stand, bij grote delen van de Vlaamse 
bevolking w âs toen ook zeer emotioneel. 

Vandaag laten de bisschoppen zo'n klus

sen liever over jian de grote baas uit Rome. 
Deze paus is geknipt voor zo'n opdrach
ten, als Pool hielp hij mee het Sovjet-blok 
ontmantelen wat hem veel krediet be
zorgde. Daaruit put hij nog steeds de 
kracht om met groot gezag krasse stand
punten over geboorteregeling, echtschei
ding, vrouwen, celibaat en andere tere 
punten af te kondigen. Daarbij vreest hij 
niet ver te gaan, zeer ver soms. Tot en met 
het afzetten van bisschoppen. Onder één 
hoedje spelen met plaatselijke gezagsdra
gers hoort daarbij. 

In dat kader past -wat zondag in Koe
kelberg en vooral aan het graf van koning 
Boudewijn is gebeurd. De verbijstering 
van de paters Picpussen was dan ook zeer 
begrijpelijk. De paus is naar België ge
komen voor Boudevk^ijn en Fabiola en 
heeft en poööont ook nog pater Damiaan 
zalig verklaard. Vandaar dat de paus het 
niet nuttig vond naar Tremelo te paus
mobielen ? 

Over de koninklijke familie van België is 
sinds enkele jaren het Pinkstervuur neer
gedaald, met zo'n kracht dat ingewijden 
verklaren „dat Laken vandaag meer een 
klooster dan een paleis lijkt". 

Natuurlijk doen koningen en prinsen wat 
ze niet laten kunnen, of het nu de Scheve 
Schaatsen van gisteren zijn of de Ge
bedsstonden van vandaag. Als mensen van 
vlees en bloed is dat hun goed recht. Maar 
„onze" Damiaan zo een beetje als glij
middel gebruiken om hun privé-verlan-
gens te dienen is verre van fraai. Dat de 
operatie mee de politieke houding van de 
koning in etische problemen moet dekken 
is aan politiek doen en dus onkies. 

Het is nu afwachten of de pastoor van 
Bonheiden op het bisschoppelijke matje 
zal worden geroepen. Die lijkt er nogal 
gerust in te zijn, tenslotte is pastoor Rom 
ook een Picpus, van dezelfde orde als pater 
Damiaan dus. En die lag ook niet wakker 
van bisschoppen. Wél van mensen ! 

R.Asniu8 

had, dat uitgerekend zo'n char
mant man als de heer Tijskens 
misbruikt werd om het aan
wenden van chemische midde
len in de gangbare land- en 
tuinbouw te bagatelliseren. 

„Om de drie jaar groenbemes-
ters" •wordt, naar ons gevoel, 
veel te eng bekeken. Maïs zou 
gewoon niet meer mogen ge
teeld •worden zonder onderbe
groeiing. Alternatieve kuil-
voedrs, zoals die veel geteeld 
worden bij onze oosterburen, 
laten een volwaardige nateelt, 
zo van groenvoeders, als van 
groenbesmesters toe. Dit ten 
bate van de bodemvruchtbaar
heid. 

BIOLOGISCHE PEST 
De Stichting Leefmileu / KB 
organiseerde op 3 mei 1995 een 
geslaagde diskussienamiddag 
met als tema „Duurzame Land
bouw". Waar wij Mare Decos-
ter hierover lezen, stelt deze dat 
„er opmerkelijke overeenkom
sten en gelijkenissen te •vinden 
zijn tussen de stellingen van 
Renaat Tijskens over o.a. pes
ticiden". Dat is dan •weer in dit 
boek niet terug te •vinden... 

(Ook Mare Hooghe stelde in 
zijn boek De groene vervuiler dat 
er ,,een andere landbouw moet 
komen", maar dat vertelde hij 
dan w^eer niet op deze diskus
sienamiddag) . 

Wij verzoenen ons dan 'weer 
met ene Tijskens ^vaar hij 
schrijft „dat de vindingrijkheid 
om de produktiviteit te verho
gen, ons op wereldschaal tot een 
biologische pest maakt". Alaar 
het begrip produkti^viteit moet 
heel •wat breder bezien worden. 
Omdat de alternatief telende 
boer of tuinder heel •wat minder 
tot niet aan milieuvervuiling 
doet en ook dat de produkten 
van die teeltwijze de weerstand 
tegen ziekten en zelfs genetische 
afbraak sterk verhoogt. 

Als zoon van een land- en tuin
bouwer vind en wij het bij
zonder erg dat landbou^wgewas-
sen, dus ook groenten en fruit, 
schijnbaar tot op heden in de 
gangbare landbouw slechts zou
den kunnen geteeld -worden 
mits massale en ononderbroken 
inzet van heel w ât gevaarlijke 
hulpmiddelen. 

Nog even dit. Wü men ons ook 
eens vertellen waarom er in ons 
eigen Vlaanderen tien maal zo
veel varkens geteeld worden 
dan bij onze Waalse vrienden-
boeren ? 

Toch blijft dit op alle vlakken 
een prachtig boek, een boek mét 
klasse. Het zal dan ook best te 
genieten zijn door mensen die 
inzake land- en tTinbouw en 
alles -wat daarrond waart, een 
stevige opleiding hebben on
dergaan. 

Wij •willen dit werk dan ook, zij 
het met een begrijpelijk voor
behoud, warm aanbevelen en de 
heer Tijskens geluk^wensen om 
de zorg en de moeite die hij aan 
de opmaak van dit bijzondere 
boek besteed heeft. 

Tot een volgend boek ? 

Rik Dedapper 

c» Het graan, het varken en de 
glimlach van een kind. Een land-
bouwekologidch edday. Dr. Re
naat Tijdken^. Uitg. Mare Van de 
Wiele, Brugge en Stichting Leef-
miiieu. 1995, 127 bk. 450fr. 



MMSEHEIR 
20 BEDEVAARDERS VRAGEN INSPRAAK 
Twintig vooraaiutaanden uit de Vlaanue beweging on
dertekenden een oproep om meer inspraak te verkrijgen in 
de IJzerbedevaart. De oprichting van een "Uzerbe-
devaarder<)forum" vormt een nieuwe aflevering in het 
feuilleton rond het eerbiedwaardige Komitee dat de jaar
lijkse bedevaart naar de graven aan de IJzer organiöeert. 

oet Vlaanderen ondub
belzinnig streven naar 
een soevereine, onaf
hankelijke staat ? Het 

wordt zelden met zoveel •woor
den gezegd, maar eigenlijk is het 
déze vraag die in de Vlaamse 
beweging al geruime tijd voor 
grote verdeeldheid zorgt. De 
meeste radikale verenigingen in 
de Vlaamse be'weging vinden, 
van wel, andere radikale ver
enigingen vinden dat niet de 
belangrijkste vraag voor de toe
komst van Vlaanderen. 

Aan de ene zijde stellen ver
enigingen als het Algemeen Ne
derlands Zangverbond (ANZ), 
het Davidsfonds, de Vlaamse 
Volksbeweging, om de voor
naamste te noemen, zich in se
paratistische zin op, hoewel 
sommige verenigingen het 
\voordje separatisme liever niet 
in de mond nemen. 

Aan de andere zijde staat wat 
door vriend en tegenstander het 
koninginnestuk van de Vlaamse 
beweging genoemd wordt, het 
IJzerbedevaartkomitee, de or
ganisator van de jaarlijkse I J 
zerbedevaart in Diksmuide. Dit 
komitee wil ook wel een zo ruim 
mogelijke zelfstandigheid voor 
Vlaanderen, maar weigert voor
alsnog haar toekomstvisie tot 
"België Barst!" te versmallen. 
Het komitee blijft opkomen 
voor zelfbestuur, maar laat in 
het midden of dit via een fe
derale, konfederale of separa
tistische staatsvorm dient te ge
beuren. 

GROEP VAN GENT 
Deze diskussie zorgt voor een 
diepe tweespeJt bij de flamin
ganten. Die bereikte binnen het 
IJzerbedevaartkomitee begin 
van dit jaar een hoogtepunt 
toen, zoals de statuten voor
schrijven, de helft van het ko
mitee herverkozen diende te 
worden. Het boegbeeld van de 
separatistische optie binnen dit 
komitee, de Gentse professor 
MichieL Be Boekere werd immers 
niet herkozen. 

Deze De Backere had als gang
maker van de zogenaamde 
"Groep van Gent" verleden jaar 
gepoogd om de bedevaart-toe
spraak van Komitee-voorzitter 
Lionel Vandenberghe in separa
tistische zin te laten radikali-
seren. De Groep moest echter in 
het zand bijten. Vandenberghe, 
en een meerderheid binnen het 
IJzerbedevaartkomitee gaven 
niet toe aan de interne en ex
terne druk, vanuit partijpoli
tieke (het Vlaams Blok) en van
uit niet-partijpolitieke (van
wege enkele radikale Vlaamse 
verenigingen en vanvi^ege 't Pal-
Ueterke) hoek. 

De niet-verkiezing van De 
Backere en enkele anderen had 
een cascade van ontslagen rich
ting Diksmuide voor gevolg. 
Onder hen bvb. priester-dichter 
Anton Van Wilderode, Voerenaar 
Gu3o Sweron, en TAK-^voord-
voerder GuSo Mooné. In totaal 
namen 15 van het in totaal on

geveer 50 leden tellende Ko
mitee ontslag. 

Sedertdien leek het geruzie een 
beetje stil te vallen. Achter de 
schermen heetten de kopstuk
ken aan een verzoening te wer
ken. Tot vorige week de op
richting van een IJzerbedevaar-
derdforum werd aangekondigd. 
Eenentwintig vooraanstaanden 
uit de Vlaamse Beweging, op 
een enkele uitzondering (Alou 
Gerlo, die tekende uit S3mipa-
thie) na allemaal trouwe be
devaarders, roepen de Vlamin
gen en bedevaarders op zich bij 
het Forum aan te sluiten om 
„voor u zelf en voor de Vlaamse 
beweging inspraak te bewerken 
in uw eigen IJzerbedevaart en 
ze aldus weer op te bouwen." 

Bij de ondertekenaars vinden 
we de reeds genoemde ontslag-
gevers Van Wilderode, Sweron 
en Moons terug, alsook de niet 
meer gekozen prof. De Back
ere. 

Daarnaast bevat de lijst van 
ondertekenaars nog andere na
men als klokken: Bedevaart
tekstschrijver Anton Atdi, oud-
sekretaris van het Bedevaart-
komitee Koen Boert, oud-voor-
zitter van het Bedevaartkomitee 
Seppe Coene, WB-voorzit ter Pe
ter de Roover, die de perskon-
ferentie van het Bedevaarders
forum voorzat, Davidsfonds-
voorzitter Lieven Van Gerven, 
ANZ-voorzitter Hugo Portier, fi
losoof Max Wildiere, oud-DF-
voorzitter Clem de Ridder, pu
blicist Mark Grommend, V N J -
verbondsleidster-voor-het-le-
ven Ledy Broeckx, o u d - O W -
voorzitter Jon Jambon, Marnix-
ring-voorzitter Gui Celen en Jo-
hon Loereman.) van het Komitee 
der Randgemeenten. Vijf van de 
Forum-ondertekenaars maken 
ook deel uit van de Groep van 
Gent. 

Deze 21 vooraanstaanden roe
pen de Vlamingen op om eind 
augustus massaal de IJzerbe
devaart bij te wonen. Het I J -
zerbedeveiardersforum beperkt 
zich niet tot de Bedevaart '95, 
maar streeft een werking na op 
langere termijn. In de loop van 
de maand juni zal het Forum 
zijn houding voorstellen i.v.m. 
de bedevaart van augustus, re
kening houdend met de reaktie 
van het Bedevaartkomitee op 
het Forum, en op ,,de Vlaamse 
beweging in het algemeen'. 

In de Oproep stellen de on
dertekenaars dat de Bedevaar
ders vandaag geen enkele in
spraak hebben, noch in de op
stelling van het Bedevaartko
mitee, noch in de vertolking 
daarvan op de IJzerbedevaart, 
„lïen en ander", zo gaat de 
oproep verder, „is het werk van 
een kleine zelfbenoemde groep, 
die is weggegroeid van de deel
nemers. Dat is in 1995 onaan
vaardbaar, en de eerste oorzaak 
van de interne tweedracht. Een 
ontvoogd Vlaanderen bestaat 
uit ontvoogde Vlamingen. Van
daar onze oproep tot IN
SPRAAK voor de IJzerbede-

IJzerbedevaartkomitee-voorzitter Lionel Vandenberghe reageerde ver
baasd op de oprichting van het IJzerbedevaarderdforum. 
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vaarders, opdat daaruit nieuw^e 
eendracht zou groeien." 

ALTERNATIEF KOMITEE 
Vanuit Diksmuide werd prompt 
„verbaasd" gereageerd op de 
oprichting van het IJzerbede-
vaardersforum. Komitee-voor
zitter Lionel Vandenberghe en al
gemeen sekretaris Dirk Demeurie 
halen de verzoeningsgesprek-
ken aan met de uitgetreden en 
niet herkozen komiteeleden die 
tot dan toe ,,vrij konstruktief" 
waren verlopen. Het duo had de 
indruk dat een vergelijk haal
baar was. Maar „de oprichting 
van een alternatief IJzerbede
vaartkomitee doorkruist dit ver
zoeningsinitiatief en dreigt de 
verzoening (...) sterk te bemoei
lijken, zoniet onmogelijk te ma
ken." Eigenlijk geeft het Forum 
deze aantijging toe. Het Forum 
spreekt immers van een oproep 
tot inspraak, opdat daaruit (en 
later dus) nieuwe eendracht zou 

groeien. Het IJzerbedevaartko
mitee neemt er bovendien aan
stoot aan dat één van de ge
sprekspartners én de bemidde
laar Vandekerckhove, buiten de 
verzoeningsgesprekken om, 
hun medewerking verlenen aan 
dit "alternatief komitee". 

Op de perskonferentie van het 
Forum werd wel met klem ont
kend dat het de bedoeling zou 
zijn een alternatief IJzerbede
vaartkomitee op te richten. 
Dóiar heeft het nochtans veel 
van weg: om lid te worden van 
het Forum wordt zelfs honderd 
frank hdgeld gevraagd, te stor
ten op rekeningnummer 
431.0663471.58 van IJzerbede-
vaardersforum. Postbus 7-44, 
1000 Brussel. Professor Van 
Gerven rekent op enkele dui
zenden leden. 

Demeurie en Vandenberghe 
kondigden aan dat het IJzer
bedevaartkomitee deze •week 

VOS WIL EEN BURGERFORUM 
Een Vlaamse strijdvereniging 
die op een perslunch haar tek
sten bijlevert op diskette. Dat 
is VOS, het Verbond der 
Vlaamse Oudstrijders, van
daag. VOS heeft zich de jong
ste jaren omgesmeed van oud-
strijdersvereniging naar een 
Vlaamse politieke iTedesorga-
nisatie. Het Verbond slaagde 
in haar "Operatie Overleven". 
De oudstrijders van 'I4-'18 
zijn vandaag immers zeldzame 
hoogbejaarden geworden. Het 
Verbond telt nog enkele van 
die Vossen onder zijn rangen. 
Maar VOS mikt vandaag 
vooral op oudstrijders van mei 
'68, de generatie die vandaag 
tussen de 35 en 45 is. VOS 
schaarde zich al een tijdje ge
leden samen met het IJzer
bedevaartkomitee achter een 
hertaling van het IJzertesta-

ment. Het Verbond zegt dat er 
geen "zelfbestuur" mogelijk is 
zonder vrede en verdraag
zaamheid; dat 'nooit meer 
oorlog" niet kan tot stand ko
men zonder vrijheid en ver
draagzaamheid; en dat "gods
vrede" niet leefbaar is zonder 
vrede in \'Tijheid. 

Met ,,een nieu^we generatie fla
minganten" wil VOS werken 
aan een Vlaams Burgerforum, 
„een koördinatiebe-weging, 
een officieel erkende overleg-
struktuur met een toekomst
gericht projekt." Dit klinkt al
lemaal nog een beetje vaag. 
Maar op het landelijk kongres 
dat VOS zaterdag a.s. in Turn
hout organiseert, zal veel dui
delijk •worden. 

O p de perslunch haalde W^illy 
Van Stappen, afgevaardigd be-

zijn nieuwe beginselverklaring 
en het programma voor de Be
devaart '95 zal bekend maken. 
In de beginselverklaring zullen 
de puntjes op de i worden gezet 
inzake de positie van het I J -
zerbedeveiartkomitee in de 
Vlaamse be^weging en inzake de 
principes waar het IJzerbede
vaartkomitee anno 1995 voor 
staat. 

En daarmee zijn we terug bij het 
vertrekpunt. Het is vanzelfspre
kend niet de vTciag om inspraak 
van het IJ^erbedevaardersfo-
rum die in dit Vlaams dispuut de 
doorslag geeft. Immers, ook de 
deelnemers aan het Vlaamsna
tionaal Zangfeest, georgani
seerd door het ANZ dat mede
ondertekenaar Hugo Portier 
voorzit, hebben bitter weinig 
inspraak in het programma of 
de toespraak in het Antwerps 
Sportpaleis. En hoe staat het 
met de inspraak in de leiding 
van een jeugdvereniging als het 
VNJ , wciar de hoogste in rang, 
tevens mede-ondertekenaar van 
het Forum, benoemd werd voor 
het leven ? 

Neen, dit initiatief •was er nooit 
gekomen indien de verenigin
gen die vandaag nog vertegen
woordigd zijn in het Overleg-
centrum van Vlaamse Vereni
gingen ( O W ) , er niet van over
tuigd zouden zijn dat het I J 
zerbedevaartkomitee zich van 
hen, de raxükale Vlaamse be
weging, afscheidt door niet on-
om^wonden mee te strijden voor 
een onafhankeUjke Vlaamse 
staat. Het IJzerbedevaartkomi
tee geldt voor binnen- en bui
tenstaanders in de Vlaamse be
weging nog steeds als het vlag-
geschip van de Vlaamse strijd, 
het koninginnestuk, het sym
bool van eerste orde. Alle 
Vlaamse strijdverenigingen en 
verenigingetjes mogen nog zo 
hard ze kunnen Vlaamse on
afhankelijkheid opeisen, zolang 
de Stentor van Diksmuide, zo
als de Griekse held voor Troje, 
deze roep met vijftigvoudig 
steunt, oefent hij op het Vlaamse 
politieke bestel, met z'n vele 
lankmoedige politieke partijen 
en politici die uiteindelijk •wel de 
Vlaamse staat zullen moeten 
verwezenlijken, de druk uit van 
een speldeprik. 

Peter Dejaegher 

heerder van V O S en van het 
IJzerbedevaartkomitee, 
scherp uit naar de oprichting 
van het IJzerbedevaardersfo-
rum twee dagen voordien: 
,,Dit getuigt van slechte wil." 
Van Stappen stelde met ge
noegen vast dat het IJzer
bedevaartkomitee VOS volgt, 
„niet alleen w ât betreft de 
k^westie van het "isme", nl. 
federahsme, konfederalisme of 
separatisme, maar ook wat be
treft de in-vulling van de 
Vlaamse staatsstruktuur. De 
ondertekenaars van het I J -
zerbedevaardersforum verto
nen een gebrek aan globale 
•visie op de Vlaamse beweging, 
die ook een sociale, ekono-
mische en kulturele emanci
patiebeweging is." 

(pdi) 
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DEHAENE ZET DEELSTATEN ONDER FEDERALE VOOGDIJ 

EEN SCHAAMTELOZE NEO-UNITAIRE REKUPERATIE 
(Vervolg van bLz. 1) 

Terwijl Dehaene met de fede
rale onderhandelaars van CVP, 
SP, PS en PSC o.m. het Vlaamse 
beleid bepaalt, houdt de 
Vlaamse "formateur" zich on
ledig met konsultaties van de 
Boerenbond, het A B W , 
NCMV, B G J G en andere druk-
kingsgroepen. 

MINDERHEIDSKABINET 
Aan Vlaamse kant blijven CVP 
en SP ook dapper de schijn 
ophouden dat ze samen vol
doende sterk staan om een 
meerderheid te vormen. VU-
Raadslid Herman Laiiweu wierp 
hen voor de voeten dat de 
meeste gemeentebesturen het 
niet wagen met een meerderheid 
van één zetel in zee te gaan, 
,,maar de CVP en de SP willen 
daarmee wél Vlaanderen rege
ren." 

Indien beide partijen een re
gering zouden vormen, is dit in 
feite een minderheidskabinet, 
zegt Lauwers. „Er is altijd wel 
iemand ziek op 63 mensen; en 
geen enkel lid van de meer
derheid kan zich een afwijkende 
mening permitteren. Parle
mentsleden in de oppositie krij
gen daardoor een rol die véél 
doorslaggevender is dan die van 
een trouw meerderheidslid. De 
oppositie zal bepalen of een ont
werp het haalt, of niet. Des
noods verlaat ze de vergadering, 
stemming per stemming, om de 
regering tot andere inzichten te 
dwingen." Lau^vers ziet na de 
afschaffing van het dubbelman-
dciat nog weinig redenen om 
stemafspraken te maken: „Wat 
mij betreft zal een kollega uit de 

Niemand, ook Van den Branie niet, durft te proteóteren tegen de inmenging van Dehaene in VLmnue 
bevoegdheden. Wie de „Leeuw voor de volgende eeuw" wil zien, moet waarschijnlijk tot dan wachten. 

meerderheid al doodziek moe
ten zijn vooraleer ik hem of haar 
"depanneer". Ook in de kom
missies !" 

In De Morgen stampte een as
sistent aan de Katolieke Uni
versiteit van Bergen, Luc Pau
web raak tegen de schenen van 
CVP en SP : zij „hebben een 
rudimentaire rekensom ge
maakt: hoe minder genodigden 
aan de dis zitten, hoe vetter de te 
verdelen brokken zullen zijn." 

SENATOR JAN LOONES: 

SUBITO-BIUETTEN 
OGEN RACISTISCH 
Wie niet zo lang geleden een 
krabkans gewaagd heeft op 
een Sul)ito-\A}ct, is waarschijn
lijk ook de tekening van een 
zwarte Afrikaan opgevallen. 
Hij wordt afgebeeld als een 
droef kijkend, eerder hulpe
loos negertje met een opge
zwollen, hongerende buik en 
slechts gekleed in een lenden
doek. Op de achtergrond tref
fen we een houten speelgoed-
paard aan. Het klavertje vier 
dat de zwarte in de hand 
houdt, moet vwjzen op het 
sprankeitje hoop dat hij nog 
kan koesteren door het grote 
lot te winnen. Het Hjkt wel een 
spotprent. 

Dat is ook senator Jan Loonu 
niet ontgaan. Over die be
schamende tekening stelde hij 
een parlementaire vraag aan 
Philippe May,ftadt, als minister 
van Financiën verantw^oorde-
lijk voor de Nationale Loterij. 

J a n Loones: „Deze biljetten, in 
1995 uitgegeven door een nationale 
indtelling, zullen velen beoordelen 
aL immoreel en zelfé racijtiich. 
Onbewust dragen ze bij tot de 
gekende wit-zwart-(ver) tekening 

van hoe blanken over zwarten den
ken: ze lopen blüot, zijn mee
lijwekkend, zijn lui, hopen enkel op 
geluk en kunnen getrooét worden 
met een .itak jpeelgoed... Jammer 
voor de vele uuttantied en personen 
die de blanken tot andere denk-
uudchten willen opvoeden." Naast 
Ix)ones hadden immers ook de 
Liga voor de Rechten van de Mens 
en het Wjialse Mouvement contre 
Ie Racisme hun ongenoegen ge
uit. 

J . Loones: „ De afbeelding ver
wijst uiteraard ook naar de vroe
gere Belguche kolonie en de hulp 
die de kolonie via de Koloniale 
Loterij werd gegeven. Het gebruik 
van die afbeelding op de Suh'ito-
biljetten 1995 is daarom des te 
bedenkelijker in een tijd waarin het 
huidige land Zaire, en zijn be
woners, letterLjk gepluimd worden 
door zijn president, en België mo
menteel alle financiële hulp aan 
haar oud-kolonie heeft stopgezet." 
Loones stelde dan ook de zeer 
terechte vraag waarom deze 
beeltenis werd gebruikt en of 
al deze biljetten niet beter uit 
de roulatie moesten worden 
genomen. 

De w^etenschapper vermoedt, 
zoals de meeste pohtieke -waar
nemers met wat gezond ver
stand, dat Van den Brande toch 
nog op een tripartite mikt, 
„maar als het eventjes kan met 
een gekortwiekte, monddode 
derde. Alle middelen zijn daar
voor goed, zelfs een nep-sce-
nario met een te magere CVP-
SP-koalitie." 

E^n zaak moet de grote CVP-
en SP-strategen duidelijk zijn: 

Het antwoord van de betrok
ken minister was, zoals dat 
gewoonlijk gaat, volkomen 
nsiast de kwestie. Maystadt 
ontkende xenofobie en ging 
niet dieper in over de oppur-
tuniteit van de geplaatste te
kening. Hij vrist te vertellen 
dat het 'arme negertje' kaderde 
in de viering van de 60ste 
verjaardag van de Nationale 
Loterij. Ter ere déiarvan heeft 
zij een ciantal tema's opgehaald 
die „van betekenis zijn geweest in 
haar geschiedenis ". 
De betreffende afbeelding is, 
luidens Maystadts verklaring, 
een verkleinde reproduktie 
van een zeer oude affiche, in 
1949 verspreid door de Na
tionale Loterij, toen nog Ko
loniale Lioterij. De toenmalige 
•winst daarvan was uitsluitend 
bestemd voor sociale en hu
manitaire doeleinden in het 
vroegere Kongo. De minister 
besloot zijn antwoord met te 
stellen dat er nieuwe biljetten 
zouden gedrukt w^orden. Die 
met de gewraakte tekening 
zijn inmiddels allemaal weg-
gekrabt. 

(gv) 

met zo'n spelletje speelt de VU 
niet mee. Wanneer zij op de 
valreep tot de slotsom komen 
dat één zeteltje te riskant is en 
zij een beroep doen op de VU als 
"depanneur", zal, zeker nu De
haene het toekomstig Vlaams 
beleid al driftig in pasvormen 
aan het gieten is, het héle 
Vlaamse huiswerk van Arbeids
bemiddeling tot Ziekteverzeke
ring overgedaan moeten wor
den. 

In de marge van de Vlaamse 
"onderhandelingen" maakten 
verschillende drukkingsgroe-
pen hun verlanglijstjes kenbaar. 
De Christelijke Mutualiteiten 
(CM) deden dit voor het eerst 
op Vlaams niveau. Ook vijf 
Vlaamse strijdverenigingen, het 
Halle-Vilvoorde Komitee, TAK, 
het Vlaams Komitee Druiven-
streek, het Vlaams Komitee 
Randgemeenten en de W B 
stuurden een memorandum 
naar Van den Brande met 
daarin konkrete voorstellen 
voor een Vlaams beleid in 
Vlaams-Brabant. Het loont de 
moeite even dieper in te gaan op 
dit memorandum. 

VIAAMS-BRABANT 
De verenigingen pleiten voor 
een periodiek struktureel over
leg tussen de Vlaamse regering 
en de Vlaamse verenigingen in 
Brabant, waar ook de provincie 
Vlaams-Brabant bij betrokken 
wordt. De Vlaamse voorvech
ters pleiten verder voor het her
opstarten van de aktie Waar 
Vlamingen thuis zijn; voor de 
uitgave van een Nederlandstalig 
tijdschrift als tegengif voor het 
Franstalige Carrefour; voor de 
uitgave van een Engelstalig tijd
schrift om de buitenlanders be
ter vertrouwd te maken met de 
Vlaamse visie op Vlciams-Bra-
bant; voor de promotie van het 
taalonderwijs Nederlands bij 
buitenlanders en Franstaligen; 
voor de tegenwerking van het 
tweetalig straatbeeld door een 
aantal dekreten en politiever
ordeningen die de faciliteiten
regeling beperkend interprete

ren; voor druk op een aantal 
belangrijke bedrijven (bvb. GB, 
Delhaize, Makro, Ikea) die stel
selmatig de streek waann ze 
gevestigd zijn vertweetaligen; 
voor de organisatie van belang
rijke aktiviteiten in de kulturele 
centra in Vlaams-Brabant; voor 
het opnieuw meer in de verf 
zetten van het Vlaamse karakter 
van de Gordel. 

De vijf verenigingen zouden het 
eveneens op prijs stellen indien 
de nieuwe Vlaamse regering 
volgende politieke klemtonen 
zou leggen: een voortrekkersrol 
spelen om de splitsing van de 
kiesomschrijving en het gerech-

'telijk arrondissement B-H-V te 
bekomen; een strikte toepassing 
van de taalwetten; de bevoor-
deliging van de plaatselijke be
volking van autochtone Vlamin
gen op de plaatselijke vastgoed
markt via het Woondekreet 
Suykerbuyk-Van Vaerenbergh; 
een verzet tegen de officieuze 
uitbreiding van de faciliteiten; 
protest tegen de benoeming van 
een Franstalige tot adjunkt van 
de goeverneur van Vlaams-Bra
bant. Verder dringen de ver
enigingen aan op een zo sterk 
mogelijke loskoppeling van 
Brussel van alle diensten die 
Vlciams-Brabant betreffen (100, 
brandweer, rijks^wacht, open
baar vervoer,...). 

Ofschoon dit Vlaams-Brabant-
memorandum nuttig is, vinden 
ŵ e het een gemiste kans dat er 
daarnaast vanuit de Vlaamse 
beweging (totnogtoe) geen 
voorstellen kwamen op terrei
nen die niét onmiddelhjk te ma
ken hebben met kommunau-
taire pijnpunten als de verfran-
sing van Vlaams-Brabant, de 
facUiteiten, Voeren of Brussel. 
In een vrije tribune in De Stan
daard betreurde ook Jozef Deleu 
deze gcing van zaken. 

KULTUURIAND 
De hoofdredakteur van Ons Erf
deel -wees dus maar zelf o.m. op 
de taak van het onderwijs en het 
wetenschapsbeleid, over de 
kw^aliteit van de media in Vlaan
deren en op onze kunst en kui
tuur. Hij vindt dat de openbare 
omroep, uitsluitend gefinan
cierd door het kijk- en luis
tergeld dat hem dan -wel in
tegraal ter beschikking gesteld 
wordt, verplicht is om altijd en 
in alle omstandigheden ver
plicht is kwahteitsnormen te 
hanteren. 

Deleu breekt verder een lans 
voor de herwaardering van het 
onderwijzend personeel en de 
schooldirekties: ,,Er is duidelijk 
behoefte aan méér erkenning, 
méér w^aardering en méér res-
pekt voor de leerkrachten." En 
de Vlaamse regering dient het 
budget voor kunst en kuituur, 
alle proporties in acht genomen, 
op het niveau te brengen van de 
ons omringende landen. „Dan 
zullen onder meer het bibli-
oteekwezen, het boekbedrijf, de 
kunstscholen en konservatoria, 
het sociaal-kultureel -werk en de 
kunsten de onontbeerhjke in-
jektie kunnen krijgen, zodat 
Vlaanderen eindelijk dat kul-
tuurland kan worden waarin 
sommige, niet door kennis ge
hinderde politici nu al menen te 
wonen." 

(pdi) 
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MET ZWARTEN EN KLEURLINGEN ALS GASTARBEIDER 

E. TERRE'BIANCHE WIL 
ONAFHANKELIJKE BOERENREPUBLIEK 

WORCESTER/RUYTERWACHT - Eugene Terre-
Blanche, de leider van de extreem-rechUe Afrikaner-
Weer,itandi)beweglng (AWB), heeft een handjevol vol

gelingen alt de Wed-Kaap donderdag- en vrijdagavond op 
het hart gedrukt dat een onafhankelijke Boerenrepubliek de 
enige waarborg u voor de Afrikaners. „Zonder een 
autonome dtaat zal het zelfbeschikkingsrecht van de 
Afrikaners nooit wordengerealizeerd", vertelde Terre'Blan-
che na een bijeenkomst in Ruyterwacht aan WIJ-
korrespondent Filip Vandenbroeke. 

V
olgens Eugene Terre'Blan-
che zal de ANC-gedomi-
neerde regering Zuid-
Afrika onderdompelen in 

een socio-ekonomische en po
litieke krisis. Het konflikt tus
sen Zulu's en Xhosa's in K^va-
Zulu/Natal zal ontaarden in een 
ware burgeroorlog. Van die 
chaos wil de AWB gebruik ma
ken om een Boerenrepubliek op 
te richten. 

Voor z'n territoriale aanspraken 
beroept Eugene Terre'Blanche 
zich op de Sanrivier-konventie 
waarin Groot-Brittannië op 17 
januari 1852 de onafhankelijk
heid van Transvaal erkende. 
Oranje-Vrijstaat moet in z'n 
ogen eveneens deel uitmaken 
van de Derde Boerenrepubliek. 
Binnen de nieuwe staat zou 
plaats zijn voor alle bevolkings
groepen, maar zwarten en 
kleurlingen hebben er geen po
litieke rechten en krijgen het 
^t^-tuut van gcistarbeider. 

VOLKSMENNER 

Zowel in Worcester als in Ruy
terwacht bestaat het schaars op
gekomen publiek uit gefrus
treerde Afrikaners die de af
schaffing van Apartheid nog 
niet hebben verteerd. In de in
komhal van de Worcesterse 
Stadsaal bemannen drie AWB-
vrouwen een i/?^^«?^-kraampje 
met propagandamateriaal, 
zwarte borstbeeldjes van 
Terre'Blanche en boekjes over 
het Bophuthatswana-debacle 
van maart '9-4. 

Het podium is versierd met de 
oude Zuidafrikaanse vlag en 
wfit-rood-zwarte AWB-kente-
kens die sprekend lijken op 
swastika's. Her en der in de zaa.1 
staan ge^vapende militanten op 
wacht. Eugene Terre'Blanche 
draagt een kaki-kleurige ge
vechtsuitrusting en heeft plaats
genomen achter een lange tafel. 
Aan z'n rechterzijde zit generaal 
Etsebeth die de bijeenkomst 
opent met een kort gebed. 

„Ik wil niet mee-bouwen aan het 
nieuwe Ztüd-Afrika", vat 
Terre'Blanche z'n boodschap 
halverw^ege de avond kernach
tig samen, „we worden geregeerd 
door een niet-lcruttelijke, kommu-
ni>tu)clie regering. Het land dat oru 
door God beloofd if bij Bloedrivier 
werd zonder dlag of dtoot wegge
geven ". Forse uitvallen naar pre
sident Mandela en „volksver
rader" De Klerk worden stee
vast op instemmend geknik en 
applaus onthaald door de aan-
w^ezigen. „De zwarte bevolking wil 
niet erkennen dat het juiót dankzij 
Apartheid wad dat hodpitalen en 
universiteiten werden gebouwd. Ner
gens in de weretd wad de sw^artman 

beter af dan in ZuQ-Afrika. We zijn 
de kleurlingen, de zwarten en de 
buitenwereld nietd Mhuldig", houdt 
hij het publiek voor. „Zij hebben 
er echter voor gekozen om de kerken 
en de ticholen plat te branden." 

Als een getalenteerd volksmen
ner haalt Terre'Blanche de ver
meende spilzucht van de nieuwe 
machtshebbers over de hekel. 
Hij heeft het over politici die in 
splinternieuwe Mercedesen 
over de teerpaaie scheuren en 
verwijst naar Nelson Mandela's 
helikoptervluchten. Z'n popu
listische toespraak is doorspekt 
met pejoratieve opmerkingen 
over de zwarte gemeenschap. 

Vooral de ANC-parlementsle-
den „met slechts een standaard-
3 of standaard-4 opleiding" 
moeten het daarbij z'waar ont
gelden. De AWB-leider waar
schuwt z'n toehoorders ei-voor 
dat zij uiteindelijk zullen op
draaien voor de buitensporige 
verkiezingsbeloften van Alan-
dela: „Wie zal betalen voor de 
waanzinnige dromen ? Natuurlijk, 
de blanke beLuitingbetaleré !" 

Terre'Blanche: „Kijk naar de kleur t>an m'n hart en breng mij de 
zuiverheid van m 'n raa ". 
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MYTISCHE BEELDSPRAAK 
Na een striemende aanval op 
generaal Constand Vlljoen van 
het rechtse Vrij heidsfront 
vraagt Eugene Terre'Blanche 

aandacht voor de wegens (po-
htieke) misdaden veroordeelde 
AWB-leden. Hij kontrasteert 
hun lot in de tronk met dat van 
ANC-mUitanten die vrijuit gin

gen en hoge posten bekleden bij 
de Zuidafrikaanse politie, in het 
leger en in de administratie. 
,,Laat de soldaten gaan", stelt de 
AWB-leider voor, ,,of ze nu van 
de AWB, het ANC of het PAC 
zijn". 

Later op de avond zullen twee 
zilverkleurige klokken per op
bod verkocht •worden om geld in 
te zamelen voor de gevangen 
boerseuru. De aanwezigen mo
gen zich volgens Terre'Blanche 
niet registreren voor de stem
busgang van 1 november omdat 
daardoor het bestaan van het 
Afrikaner-volk wordt ontkend. 

Ondanks — óf dankzij ? — alle 
moeilijkheden in Zuid-Afrika 
ziet de AWB-voorman een 
mooie toekomst voor de Afri
kaners opduiken aan de ho
rizon : „Na de strifl zaljulhefaktu 
aL een arend oprijzen uit de ad<)e; een 
nieuwe dtaat écheppen; een nieuwe 
orde brengen en een nieuwe repu
bliek: de derde republiek." 
Terre'Blanche maant z'n vol
gelingen aan zich degelijk voor 
te bereiden op een soort my-

„ tische eindstrijd met racistische 
g inslag. „Revolutie maakt oru óol-
^ daten van God. Het vaderland uf in 
9 nood en er u> weinig tijd. Kijk mij 
— aan, kijk naar de kleur van m 'n hart 

en breng mij de zuiverheid van m 'n 
rad. De gedchiedenu van oru volk, de 
hartseer van die ene pbegdchaar die 
diep in het zwartland dnijdt. De 
gedchiedenid van de Grote Trek over 
het koude bokkenveld. Dat id de weg 
waarop jullie moeten wandelen. Het 
pad van Zuid-Afrika loopt door 
Worcedter." 

Filip Vandenbroeke 

AARTSBISSCHOP DESMOND TUTU: 

ONZE OVERWINNING OP DE APARTHEID" / / 

Wij hebben zopas een merk
waardig boek gelezen over de 
Anglikaanse aartsbisschop Des-
mond Tutu die in de twee de
cennia die aan de val van de 
Apartheid in Zuid-Afrika zijn 
voorafgegaan, een bijzonder be
langrijke rol heeft gespeeld. 

Wie in Zuid-Afrika geïnteres
seerd is, heeft zich de jongste 
tijd een omvangrijke biblioteek 
kunnen samenstellen. E^n van 
de belangrijkste werken daarin 
zal w êl „Long walk tot freedom " 
van Nelson Alandela zijn. Deze 
autobiografie is beslist het lezen 
waard. Zij kan niet vergeleken 
worden met de door Mandela 
gekorrigeerde biografie van Fa-
tima Meer: de verschillen zijn te 
groot. 

REDENAAR 

Het boek over Desmond Tutu 
slaat op de aktiviteiten die de 
aartsbisschop ondernomen 
heeft tussen Soweto (1976) en 
de eerste demokratische ver
kiezingen in Zuid-Afrika 
(1994). 

Het gaat over de redevoeringen, 
de preken en de geschriften die 
7 jaar lang werden bijeen ge
zocht, geanahseerd en bij elkaar 

geschreven door een team o.l.v. 
John Allen die Desmond Tutu 
van zeer nabij heeft gekend. 

Wij hadden de gelegenheid 
Desmond Tutu t^vee keer per
soonlijk te ontmoeten: één keer 
te Brussel op het eind van de 
jaren 80 en één keer aan boord 
van een South-African Airlines 
757 Boeing die de nachtvlucht 
Johannesburg-Londen vloog. 
Het toeval ^vou dat ik in de zetel 
naast die van Desmond Tutu de 
reis heb gedaan. Dit heeft mij de 
gelegenheid gegeven om met 
hem een interessant gesprek te 
voeren. 

Uit dergelijke kontakten komt 
vrijwel dezelfde persoon naar 
voren als diegene die ik in zijn 
geschriften heb ontwaard. Oor-
spronkehjk was Desmond Tutu 
leraar tot wanneer hij besliste 
een Anglikaans priester te wor
den. Hij werd gewijd in 1961 en 
bracht het tot aartsbisschop, via 
zijn funkrie van sekretans-ge-
neraal van de Sout African 
CouncU of Churches. Zijn 
vTou^v Leah, waarover weinig 
w^ordt gezegd of geschreven, 
moet al die jaren wel zijn on
ontbeerlijke steun zijn geweest. 

BIJBEL 

Enkele hoofdhjnen vallen bij de 
lektuur van deze teksten op. De 
toon wordt gezet in de eerste 
brief nl. degene die op 6 mei 
1976 door Tutu werd gericht 
aan de minister-president Vor
sten Wij leren hierbij dat het 
uitgangspunt van Tutu's poli
tieke denken niets anders is 
dan: de Bijbel. Steeds opnieuw 
begint hij zijn aneJises vertrek
kend van het Oude en het 
Nieuwe Testament. Uit zijn ci
taten distilleert hij een houding 
die evenzeer tegen de Apartheid 
is gericht als tegen het nazisme 
of tegen het kommunisme. Met 
de „verkramptes" heeft hij dit 
vertrekpunt gemeen. De enen 
vinden in de Bijbel de verrecht
vaardiging van de Apartheid, de 
anderen, zoals Desmond Tutu, 
halen er precies de tegenover
gestelde argumenten uit tevoor
schijn. 

Soms zijn de geschriften van 
Tutu duidelijk pohtieke plat
forms: zie bv. de tussenkomst 
die hij hield op 7 augustus 1980 
toen alle belangrijkste figuren 
uit de Zuidafrikaanse maat
schappij door minister-presi
dent Botha werden ontboden. 

Het vierpunten-programma van 
Desmond Tutu is een belangrijk 
politiek dokument. En toch 
keert hij steeds terug naar de 
Bijbel. Eén van zijn gelief
koosde citaten is: zo „God voor 
ons is wie zal dan tegen ons 
zijn?" (Romeinen 8/31). 

Vaak ook grijpt hij terug naar 
Genesis 1:26 waar God zei: 
,,Laat ons mensen maken naar 
ons beeld, naeir onze gelijkenis ". 
Ras, nationaliteit of huidskleur 
worden niet te berde gebracht, 
onderstreept Tutu. Door de ge
lijkenis aan God heeft iedere 
mens zijn unieke en eeuwige 
^vaarde en daaruit volgt dat het 
niet een biologisch kenmerk is 
dat de -waarde van een mensehjk 
•wezen bepaalt. ,,Waarom zou 
huidskleur of ras als criterium 
meer •waarde hebben dan bv. de 
maat van iemands neus" ? 

HUMOR 
E^n volgend belangrijk doku
ment IS de Nobelprijsrede die 
Tutu in december van 1984 
hield. Het een merkwaardige 
samenvatting van drama, po
litiek, van godsdienst en kui
tuur. En zelfs van humor. 

(Vervolg op blz. 8) 



AARTSBISSCHOP DESMOND TUTU: 

„ONZE OVERWINNING OP DE APARTHEID" 
(Vervolg van blz. 7) 

Humor is overigens een per
manente eigenschap van deze 
spitsvondige redenaar. Soms 
doet zijn gesprekstrant denken 
aan het ve^trou^vehjke karjikter 
waarmee Don CamUlo met 
Onze-Lieve-Heer omging. Ook 
Tutu betrekt de Schepper vaak 
in het dagehjks kommervol le
ven van de Zuidafrikaanse 
zwarte. 

Terwijl hij volop diskuteert over 
de people registration act, de 
prohibition of mixt marriages 
act en de immorality act aarzelt 
hij met om, in het midden van 
een dramatisch betoog, het vol
gend verhaal in te schakelen. 

,,Het verhaal gaat dat een Zam-
biaan en een Zuidafrikaan zit
ten te praten. De Zambiaan 
schepte op over hun Alinister 
van Zeevaart en de Zuidafri
kaan zei: maar juUie hebben 
geen schepen, julhe land ligt niet 
eens aan zee, hoe kunnen julhe 
dan een Alinister van Zeevaart 
hebben, waarop de Zambician 
gevat antwoordde: jullie in 
Zuid-Afrika hebben -wel een 
Minister van Justitie?"... 

Die toon van de geschriften 
neemt naderhand toe, over de 
noodtoestand van 1985 tot in de 
UNO-pohtieke kommissie waar 
hij in 1985 een belangrijke tus
senkomst houdt. 

Zijn houding tegenover de 
sankties ^vordt vanaf 1986 dui-
dehjk. Zijn brief aan minister
president Botha van 8 april 
1985 en de boycot van de ver

kiezingen drijven zijn pohtieke 
aktie ten top. 

De hele wereld herinnert zich 
het danspasje van monseigneur 
Tutu wanneer op 11 februari 
1990 Mandela uit Robbeneilend 
werd vrijgelaten. 

ALLES SAL REGKOM 

In het laatste gedeelte van deze 
bundel geschriften wordt de 
verwarring behandeld die het 
gevolg was van de overgang 
naar demokratie: het is de pe
riode van de Codesa (Konventie 
voor een Demokratisch Zuid-
Afrika), van de incidenten van 
Boipatong die de onderhande
lingen onderbroken hebben en 
de moord op Chris Hani op 10 
april 1993 door een fanatieke 
anti-kommunist afkomstig uit 
Polen. 

Ook in deze laatste periode 
sprak Tutu zijn volk moed in: 
„Moenie worry nie, alles sal 
regkom". God zal het niet laten 
gebeuren: onze God is een ex
pert in het onderhandelen met 
het kwaad, met de duisternis, 
met de dood. God heeft uit de 
duisternis en de chaos hcht, 
leven, goedheid en orde gescha
pen en toen hij klaar w âs sprak 
hij: „Zo is het goed"... 

Het poKtiek geweld blijft in 
Zuid-Afrika aktueel, ook na de 
eerste verkiezingen van 1994. 
Tutu en andere religieuze lei
ders hebben tot op het laatste 
ogenblik bemiddeld tussen Bu-
thelezi en Mandela. Sedertdien 
hoort of ziet men bisschop Des-
mond Tutu steeds minder... 

Desmond Tutu lijkt dorru nogal op Don CamUlo: ook hij betrekt de 
dchepper vaak in het dagelijkó leven van de Zuidafrikaanse zwarte. 

legenheid gehad om, samen met 
Nelson Alandela, het systeem 
omver te gooien en de basis te 
leggen van een nieuw multi-
raciaal, demokratisch Zuid-
Afrika. 

Mijn biblioteek over Zuid-
Afrika begint met Wim Joris-
sen's boek over Zuid-Afrika en 
eindigt (voorlopig) met „Aarts
bisschop Desmond Tutu: Onze 
overwinning op de apartheid". 

In The Economiót van 20 j.l. 
wordt een speciaal katern ge
wijd aan het nieuwe Zuid-
Afrika, 6 jeiar na de ineenstor
ting van de Apartheid. De titel 
luidt: „Coming of Age". Zuid-
Afrika heeft zichzelf opnieuw 
uitgevonden. Weldra zal er 
moeten gedacht worden aan de 
post-Mandela-periode en de 
toekomst van dit veelbelovende 
land. De gebeden en de po
litieke akties van aartsbisschop 
Desmond Tutu deze vaak be
kritiseerde, snedige, vinnige, 
soms wat ijdeltuitige maar 
steeds moedige en van vader
landsliefde doordrongen natio-

~ naJist, Hggen mede aan de basis 
van deze voor de mensheid ge
lukkige evolutie. 

Hans De Belder 

VEELBELOVEND 

Uit dit boek blijkt duidelijk dat 
Desmond Tutu, vaak op gevaar 
van zijn leven, in het politieke 

proces van zijn land een be
palende rol heeft gespeeld. De 
kerk heeft in de Apartheid grote 
gaten geslagen. President De 
Klerk heeft daardoor de ge-

<=» Aartdbuischop Desmond Tutu, 
Onze overwinning op Apartheid. 
Voorwoord door Nelson Mandela. 
Uitg. Tirion, BaarnJLan-
noo.TUlt. 288 blz., 790fr. 
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HERDENKING IRMA LAPIASSE TE TURNHOUT 
Die middag van 30 mei k'wam 
via de radio het bericht dat het 
Hof van Ceissatie het vonnis had 
verbroken tegenover Irma Lap-
lasse waarop haar executie is 
gevolgd. 

Het is bijna niet denkbaar dat de 
Heren van het Hof van Cassatie 
hun beslissing wilden doen sa
menvallen met de 50ste ver
jaardag - dag op dag - van de 
gerechtelijke moord op Irma 
Laplasse. We zullen het maar 
aan het bekende toeval over
laten. 

Die avond was de hoofdkerk 
van Turnhout, de dekenjde Sint-
Pieterskerk, gevuld met bijna 
500 Vlamingen die in ingetogen 
stilte deze prachtige herden
kingsmis hebben gevolgd. Het 
ruune gamma van Vlaamse ver
enigingen uit Turnhout en om
geving hadden deze herdenking 
mogelijk gemaakt. 

E.h. Eylers, pastoor van de pa
rochie, zal wel het verschil aan
gevoeld hebben van het publiek 
met een "klassiek begrafenis-
publiek" ergens in Vlaanderen. 
De zinvolle teksten uit het mis
boekje gaven diepe inhoud aan 
het ganse gebeuren. 

Bij de pakkende homilie van 

zuster dr. Maria Van I>yck heb
ben wij aangevoeld wat de ge
neratie van deze bejaarde 
Vlciamsgezinde rehgieuse voor 
Vlaanderen betekende. Zij is de 
zuster van de dienstweigeraar 
Van E>yck uit de woelige der
tiger jaren. Eén van die fla-
mingantische zusters die tegen-
weer moesten bieden tegen de 
franskiljonse overheid van het 
Mercier-tijdvak en die als le
rares in het Heilig Graf te Turn
hout op een diepe maar rustige 
manier Vlaamse meisjes bewxist 
maakte in de tijd van de Franse 
nonnenpensionaten. In haar late 
leeftijd is zij er dan nog in gelukt 

doktor in Biologie en Teologie te 
w^orden. Haar diepgang bleek 
uit haar homilie. 

Men kon als flamingant fier zijn 
over deze bundeling van 
Vlaamsgezindheid en kwaliteit. 
Zeer hoge kwaliteit toonde ook 
het koor De Vedel uit Turnhout 
met de muzikale omlijsting. De 
zonnehymne uit het oratorium 
Franciscus van Edgard Tinel 
werd gevolgd door prachtige 
muziekstukken van een ganse 
reeks Vlaamse komponisten: 
Jef Van Hoof, Flor Peeters, 
Lxjdewijk De Vocht, Arthur 
Meulemans, Staf Nees. Als mu
ziekliefhebber kon men mijme
ren: "\vat een forum van 
Vlaamse muziek op wereldni
veau". Spijtig genoeg veel te 
weinig uitgevoerd in Vlaande
ren. 

Tegenover dit mooie en bezielde 
gebeuren in de kerk stond het in 
Vlaanderen blijvende schouw
spel van het "Feest van de haat". 
Na een oproep via een adver
tentie in regionale bljiadjes 
kw^am een kliek van Amada-
PVDA en Objektief 479.917 
zijn onbegrip en haat nog eens 
manifesteren met een groot 
spandoek waarlangs die hon
derden Vlamingen moesten pas

seren "Geen eerherstel voor 
nazi-koUaboratrice ". 

Wat zijn wij toch een braaf en 
duldzaam volk dat dit nog moet 
zien gebeuren. Een burgemees
ter die mee de herdenkingsmis 
volgt maar aan zijn politie geen 
opdracht geeft om dergelijke 
met haatvervulde provocateurs 
te laten verdrijven. 

Het omgekeerde moest eens ge
beuren bij een patriotische 
plechtigheid. 

Alaar toch: onze -woede dat dit 
nog mogelijk is werd snel over
stegen door een gevoel van fier
heid over het ganse gebeuren. 

Wij hopen dat dit ook het geval 
•was voor Angèle, de aanwezige 
dochter van Irma Laplasse, die 
kon getroost en ontroerd wor
den door de massale aanwe
zigheid en aanhankelijkheid die 
de mensen haar betoonden. 

Het spontane applaus als de 
bezielster van de plechtigheid 
Clara Hertogs van FW-Turn
hout haar de bloemen van dank
baarheid en medevoelen over
handigde kon dit getuigen. 

Dat Vlaams-Nationaal verbon
den zijn over grenzen van tijd en 
vroegere opvattingen gaf de ei
gen kleur cian deze plechtigheid. 

J a n ToUenaere, zoon van de 
gesneuvelde Raymond ToUe
naere, ontmoeten wij als ko
mende uit het andere kamp al 
jaren bij dergelijke gelegenhe
den. 

VU-parlementairen van toen en 
nu waren ook aanwezig: J a n 
Lxjones, Jos Truyen, Hugo 
Olaerts, Herman Lau-wers, Kris 
Van Dijck, Jef Thys, en excuus 
voor degenen die ^ve niet heb
ben opgemerkt. 

Die communio van Vlamingen 
van gisteren en vandaag, van 
gelovigen en niet-gelovigen, 
bond ons en bindt ons op zulke 
ogenblikken binnen die grote 
doelstelling van Vlaamse ont
voogding in onze soms zo zware 
geschiedenis. 

Het kon niet beter vertolkt dan 
door de samengezongen begin-
hymne van ons Wilhelmus met 
de wil om "de tirannie te ver
drijven" en de slothymne van 
het Gebed voor het Vaderland 
waar we over "onze broeder
twist en schande" heen de hoop 
blijven vertolken dat ons Vlaan
deren in de Nederlanden "statig 
als een eik herrijst" ook na de 
zwaarste geschiedenisstormen. 

Walter Luyten 
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BEDENKINGEN BIJ DE VERKIEZINGEN 

„DEMOKRATIE" 
NOEMEN ZE HET 
In de Westerse maatschappij 
wordt dikwijls smalend gespro
ken over de toepassingen van de 
demokratische principes bij re
gimes van sommige landen in 
Afrika, het Midden-Oosten of 
Azië. Nochtans zijn wij ook nog 
een heel eind verwijderd van 
echte demokratie. Bij ons is één 
stem niet altijd één stem waard. 
Nemen wij de jongste parle
mentsverkiezingen. 

Eeute buluit: E^n stem is bij ons 
niet evenveel waard. In Wal
lonië heeft een partij minder 
stemmen nodig om een zetel te 
behalen, een bijkomende zetel 
wordt met veel minder stemmen 
gehaald door een grotere par-
tij. 

Regtruig<)vorniing. Elk regerings
lid (minister, staatssekretaris) 
wordt in het parlement door een 
opvolger vervangen; hierdoor 
krijgen de meerderheidspartijen 
(waarschijnlijk CVP, SP, PSC 
en PS) minstens 15 federale 
mandaten bij plus nog 8 tot 9 
mandaten in de Vlaamse en de 
Waalse Raad. De aangekon
digde inkrimping van parle
mentsleden wordt zo weer een 
deel ongedaan gemaakt. 

Tweede be,)luit: De regeringspar
tijen krijgen minstens nog een 
tiental parlementsleden bij, die 
niet gekozen zijn. Een systeem 

OOST-VLAANDEREN LIMBURG 

Partij % van de 
stemmen 

behaald in 
gans het 

land 

Aantal 
zetels 

Kamer 

VU 
PSC 
PS 
VLD 
SP 
CVP 
Ecoio 

4,7 
7,7 

11,9 
13,1 
12,6 
17,1 
4,0 

5 
11 
21 
21 
20 
29 
7 

SENAAT 

VU 
SP 
PS 
PRL-FDF 

5,3 
13,3 
12,7 
11,1 

2 
6 
5 
5 

VLAAMSE RAAD 

VU 
CVP 
SP 
VLD 
VI. Blok 

9,0 
26,8 
19,4 
20,2 
12,3 

9 
37 
26 
27 
17 

dat mogelijk wordt door de op
volgers van ministers te laten 
zetelen. Daardoor stijgt het aan
tal mandaten van de toch al 
bevoordeelde grote partijen nog 
een keer. 

£ . Keymolen 

NAAMSTEMMEN 
VU-SENAATSLIJST 

1. Bert Anciaux 178.720 
2. Jan Loones 14.237 
3. Frieda Brepoels 24.978 
4. Jürgen Constandt 6.718 
5. Elke Sleurs 13.150 
6. Ingrid Janssen-Ruebens 10.338 
7. Herman Van Den Abbeele 6.078 
8. Greet Soete 8.851 
9. Annemie Roppe 10.029 

10. Margriet Vanhaegendoren 8.418 
11. Hilda Douchy-Comeyne 8.146 
12. Christina Wagner 7.687 
13. Jef Thys 6.947 
14. Sofie Pintelon 8.455 
15. Jos Truyen 5.651 
16. Georgette De Kegel 8.053 
17. Andre De Beul 4.500 
18. Nora Tommelein 7.105 
19. Rufin Vande Velde 3.893 
20. Mieke Van Den Kerchove 8.377 
21. Erik Vandewalle 5.026 
22. Jaak Van Assche 6.494 
23. Emi Feusels 4.973 
24. Nelly Maes 13.808 
26. Willy Kuijpers 32.370 

Opvolgers 

1. Roza Lernout-Martens 11.205 
2. Bart Staes 4.846 
3. Sigurd Vangermeersch 4.658 
4. Kerste Van Grembergen 6.219 
5. Etienne Van Vaerenbergh 4.502 
6. Jaak Vandemeulebroucke 20.319 

VAN HORENBEEK 
Vermelden we nog dat de lijsttrekker voor de Kamer in het 
kiesarrondissement Leuven, Luc Vanhorenheek, niet verkozen ge
raakte ondanks 4.570 voorkeurstemmen. De zetel van Van-
horenbeek heeft wel aan een zijden draadje gehangen. Om 23.30 u. 
meende de Bierbekenaar nog verkozen te zijn. Alaar om 5.30 u. 
bleek het zijden draadje plots gebroken. 

JUNI 

Za. 10 SINT - NIKLAAS: Vertrek 
edukatieve daguitstap ,,Kennisma
king met Diest". Om 8u.l5 aan het 
stadhuis. Org.: Davidsfonds en 
Vormingscentrum L. Dosfel. In
lichtingen: 02 / 219. 25. 00. 

Za. 10 SINT - AMANDSBERG: 
Met de F W - Sint - Amandsberg 
naar Brussel, met bezoek aan het 
Chinees Paviljoen, park van Laken 
en Osseghem en buurt van de Za
vel. Samenkomst om 13u. ingang 
(kant buffet) Sint - Pietersstation. 
Vertrek met eigen wagens om 13u. 
15. Terug rond 22u. Info en in
schrijven: Lieve Jolie, 231. 49. 
07). 

Za. 17 SDSnr - GILLIS - WAAS: 
Invullen en berekenen van uw be
lastingsaangifte. Tussen 14u.30 en 
16u. bij Romain de Grave, Eeck-
bergstraat 20 te St - Gillis - Waas 
(03/770.70.62). 

Za. 17 GAVERE: 13de Zomer-

barbecue van VU - Groot-Gavere. 
Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 82 te Asper. Inschrijven tot 
13/6 bij bestuursleden. Deelname: 
500 fn, kinderen 250 fr. Info: De-
nise Goethyn (09 / 384. 21. 61). 

Di. 20 NENOVE: Met VV\'G-
Ninove naar ,,Bachten de kupe" 
met bezoek aan Diksmuide en om
streken. Deelname: 1.200 fr. p. p. 
Voor info en inschrijven: Georges 
De Coster (054 / 33. 71. 79) of René 
Martens (054 / 33. 43. 47). 

JULI 

Zo. 2 OUDENAARDE: Vanaf 
12u. Barbecue in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 te Melden. 
Deelname: 350 fr. p. p., - 12j. 170 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Ou
denaarde i. s. m. VU-Ouden£iarde. 

Zo. 9 ZOTTEGEM: 11 Juli-
barbecue. Van 1 lu.30 tot 15u. in de 
Bevegemse Vijvers. Volw. 400 fr., 
-12j. 250 fr. Org.: Vlaamse Vrien
denkring Zottegem. 

NU ZATERDAG TE AALST 

JARIG ANV HULDIGT 
STICHTER H. MEERT 
Het Algemeen-Nederlands Ver
bond (ANV) dat in 1895 werd 
opgericht herinnert op tal van 
plaatsen in Nederland en in 
Vlaanderen aan deze stichtings
datum. Zo ging op 9 mei j.l. als 
start van een twintigtid fees-
tehjke bijeenkomsten in de 
Grote Kerk te Den Haag een 
plechtige zitting door. Nu za
terdag 10 juni onthult het Ver
bond te Aalst aan het geboor
tehuis van haar stichter Hip-
poliet Meert een gedenkplaat. 

Hipoliet Meert werd er op 1 
april 1865 geboren en overleed 
te Middelburg in 1924. Reeds in 
1893 ontvouwde hij een plan om 
naar het voorbeeld van de Al
liance Fran9aise ook een Ver
bond op te richten dat de Ne
derlandse kuituur wereldwdjd 
zou ondersteunen. Meert for
muleerde zijn plan als antwoord 
op het artikel „Heeft de Ne-
derlandsche taal ene toe
komst?" dat op 3 februari van 

dat jaar in het blad De Ne
derlander te Chicago was ver
schenen. 

De onthulling in Aalst g2Lat ge
paard met een akademische zit
ting die om 10 uur Ln de kleine 
teaterzaal van kultureel cen
trum De Werf begint. Na toe
spraken wordt de brochure Het 
woord bij de daad van Meert zelf 
voorgesteld. Daarna gciat een 
optocht naar de Kerkstraat 8 
waar aan het geboortehuis vóui 
de ANV-stichter een gedenk
plaat \vordt onthuld door de 
organiserende verenigingen, 
ANV-Oost-Vlaanderen en de 
Vereniging vjm Vlaams-Natio-
naJe Auteurs. Rond 1 lu.30 
biedt het bestuur van de stad 
een receptie aan in de trouwzaal 
van het Stadhuis op de Grote 
Markt. 

o» Info: mevr. A. Van Eetvelde-
De Moor, PoLder^traat 7 te 9160 
Lokeren (09/348 1051). 

ZESDE WANDELZOEKTOCHT 
TE GENT 
De VU-afdeling Gent-Cen
trum-Zuid richt ook dit jaar 
hciar inmiddels vermaarde Wan
delzoektocht in. Dit reeds voor 
de zesde maal. En weer wordt 
het een nieuw ontdekken van 
historische getuigen uit het 
roemrijk Gents verleden, 
waarop men nooit is uitgekeken 
en dat voor verrassingen blijft 
zorgen. In deze gedachtengang 
wordt een nieuwe zoektocht 
over de doopvont gehouden on
der de naam „Nog meer van dat 
goedel". Boeiend, ontspannend, 
leerrijk... 

Hij loopt van de aanvang van de 
Paasvakantie op 1 aprU tot 
einde augustus. 

Inschrijving voor deelname: 
150 fr. over te schrijven op 
rekening 068-2077640-24 van 
Volksunie Gent Centrum-Zuid, 
Voskenslaan 9 te 9000 Gent. 

^^ Alle nuttige informatie, als
ook vragenlijtit en antwoordfor
mulier te bekomen bij de tte-
kretaru» van de afdeling: R. 
RoeU, Burggravenlaan 243, 
9000 Gent, 09/222.72.37. 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van 
OVERUSE wedt aan in vast ver
band: 
één tekenaar A2. 
Nadere inlichtingen kunnen be
komen worden op de reken-
dienst-personeelsdienst van het 
gemeentebestuur van Overijse, 
tel. 02/687.60.40, toestel 222. 
De kandidaturen dienen ge
stuurd naar het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen van en 
te 3090 OVERIJSE. De kandi
datenlijst wordt afgesloten op 
26 juni 1995. 

JUNI 

Za. 10 GENK: 7de tuinfeest met 
braai, Limburgse vlaai en koffie. 
Zang door Scheldekoor en Stonne 
Wouters (orgel). Om 14u.30 in de 
tuin van de Slagmolen, Slagmo
lenstraat. Vooral inschrijven (450 
fr.) op rek. 335-0136262-23 van 
SMF-Llmburg, St.Truiden, of tel. 
011/68.76.47. Niet-eters: steun en 
toegangskaart: 100 fr. Org.: SMF-
Limburg. 

VLAAMS-
BRABANT 

JUNI 

Za. 17 STEENOKKERZEEL: 
Kippenfestijn van de Kartellijst An
ders (VU-Joost-CVP). Van 18 tot 
22u. in de Parochiezaal van Perk, 
Kampenhoutsesteenweg te Perk. 

Deze week i n 
DalKaaBCToangaactig.^^ 

daaraan te doen 
„itdeonderhan d̂  

i voorregenngsvo^^^^^^^^ar 

Guy > i n K ^ * ^ — ^ 

De hormonen-mafia 
Het onderzoek naar de 

moordenaars van veearts Van 
Noppen en het netwerk van de 

hormonen-mafia wordt 
slordig gevoerd. Feiten en 

uitleg, deze week in Knack. 

Lekker griezelen 
Roald Dahls Griezelkookboek 

is uit. Zijn weduwe Felicity 
en zijn tekenaar Quentin 

Blake zorgden voor allerlei 
vies lijkende, maar lekkere 

gerechten. Een voorproefje in 
Weekend Knack. 

En verder; 
Bericht uit Sarajevo: Bosnië 

bloe* Jeugd op de rand van de 
samenleving • Aardbevingen • 

Film: de oogst van Cannes 

Knack 
+ \\EEKE.\D KN.U'K 

+ IELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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Uïï DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN 

J U N I 

Wo. 7 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren: bezoek aan de kruidentuin 
en speelplein Iso. Afspraak om 
13u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr. Org. Vlanajo. 

Wo. 7 I Z E G E M : V-Club voor vol
wassenen: 3e les Pergamano. Om 
19u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr., org. Vlanajo. 

D o . 8 B R U G G E : Om 20u. cau
serie over ,,Het verschijnsel mas
sahysterie rond de overleden ko
ning", door prof. J aak Claes. In 
Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor. Org. en info: 
050/34.30.82, Informativa. 

Vr. 9 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
vanaf 20u. vierde kaarting. Ook op 
11/6 vanaf I Ou. Org.; Kaartersklub 
De Vlaamse Vrienden. 

Za. 10 I Z E G E M : Uitstap naar 
Alaastricht met FW-Izegem. Info: 
bestuur F W . 

Zo. 11 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
I3u.30: Verzamelen voor wande
ling in Boeschepe (F), o.l.v. E. en 
M. Gunst-VerfaUlie. Org. : Wan-
delklub Vlaams Huis. 

Wo. U B R U G G E : Voordracht 
met demonstratie over Bier maken. 
Om I5u. Meer info: V W G -
Brugge, 050/59.99.53. 

Do . 15 O O S T E N D E : 1ste 

Spreekavond over kruidengenees-
kunde. Om 20u. in het Trefcen-
trum, Aartshertogstraat 4 te Oos-
tende-Mariakerke. 2de deel op 
22/6. Inschrijven: 300 fr. voor de 2 
avonden, 059/50.84.80. Org. : 
VOVO. 

Di . 20 I Z E G E M : Busreis naar 
Zeeuws-Vlaanderen met V W G -
Izegem. 

Do . 22 B L A N K E N B E R G E : Met 
VWG-Blankenberge naar Bou
logne. Vertrek om 8u. aan stadhuis. 
Kostprijs 600 fr. Met bezoek ingang 
Euro-tunnel, en Nausica te Bou
logne. Info: 050/41.36.54. 

Wo. 28 B R U G G E : Verrassings-
reis: per trein naar Pare Paradisio 
in Cambron-Casteau. Samenkomst 
station (voorkant, gratis parking) 
om 8u. Vertrek om 8u.25. Prijs p.p. 
700 fr. (reis H/T, inkom park). 
Inschrijven voor 14/6 op tel. 
V W G - B r u g g e : 050/59.99.53. 
Org. : VWG-Brugge . 

J U L I 

Za. 1 Z W E V E G E M : Vertrek edu-
katieve daguitstap „Kennismaking 
met de Westhoek". Om 8u. aan het 
Gemeentelijk zwembed. Org. : VU-
Zwevegem en Vormingscentrum L. 
Dosfel. 

Za. 1 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
I3u.30: verzameling voor wande
ling te Zwalm o.l.v. fam. Reynaert. 
Org. : Wandelklub Vlaams huis. 

18DEVIS-EN 
FOLKLORE-
DAGEN TE 
MARIEKERKE 
Trad i t i ege t rouw gaa t o p zater
d ag 24 en z o n d a g 25 jun i te 
M a r i e k e r k e de Vis- en Folk-
loredagen door. E v en t radi t ie
g e t r o u w heeft de Vlaamse Kr ing 
haa r s tand in de O m g a n g s t r a a t 
ter hoogte van de h u i s n u m m e r s 
24/26. W a p p e r e n d e leeuwe
vaandels m a k e n da t wel dui
delijk. Tegen schappeli jke pri j
zen vergas ten wij onze bezoe
ke r s op lekkere visdelicatessen, 
Ho l l andse n ieuwe maatjes, wijn 
en ftisdraiiken. 

IEN ' 
ADVERTENTIE 

I IN WIJ 
EN DE 

TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

PE WERELD 
PIEWU 
WILLEN 

NIEUWE GIDS 
VOOR VLAANDEREN 
N e e n , ^ve bedoe len zeker niet 
Luc Van den Brande, Iciat s taan 
J e a n - L u c k y D e h a e n e . M a a r 
wel de n ieuwe ui tgave van de 
b e k e n d e toerist ische en ku l tu -
rele gids van de Vlaamse ge
m e e n t e n w a a r m e e du izenden 
Vlaamse gez innen h u n eigen 
land v e r k e n d e n . 

J e u g d l e i d e r s die h u n k a m p 
voorbere iden , al wie g r aag een 
of a n d e r e s t reek-kwis opstelt , 
•wie mee r wil w e t e n over de 
bez i enswaa rd igheden van z'n 
eigen do rp , h e e m k u n d i g e kr in 
gen, redak t ies van k ran t en , tijd
schriften, televisie- en r ad iop ro 
g ramma ' s , ... ze v inden in de 
Gids een onmisbaa r w^erkinstru-
ment . 

V T B - V A B , K r e d i e t b a n k en uit
gever L a n n o o s te lden enkele 
w e k e n ge leden de volledig ver
n i euwde v ierde editie v a n de 
Gids voor V laande ren voor. D e 
samenste l lers n a m e n de moei te 
om voor elk van de 327 ge
meen ten de plaatseli jke heem-
kund ige k r ing te réiadplegen, of 
bij g e b r e k daa raan , de toer is
t ische diensten, V W ' s of in
dividuele special isten. In to taal 
d roegen 350 m e d e w e r k e r s h u n 
steentje bij . D e z e s amenwer 
k ing me t de h e e m k u n d i g e n is 
ongetwijfeld de belangri jks te 
ve rn i euwing bij de v ie rde 
druk. 

D e Gids be sp reek t alle gemeen
ten en dee lgemeen ten van 
Vlaanderen , inklusief de 19 ge
m e e n t e n v a n he t Brussels 
hoofdstedeli jk gewest . D e 
Frans ta l ige ftisiegemeenten met 
faciliteiten voor N e d e r l a n d s t a -
ligen zijn ech te r spijtig genoeg 
uit de boo t geval len. E lke ge
meen te kri jgt zijn ident i te i ts
kaar t , me t gegevens over op
perv lak te , ciantal i nwoners , een 
kor te soc iaa l -ekonomische en 

ANTWERPEN 

J U N I 

Vr. 9 BERLAAR: VU-schepen 
Walter Luyten zal u te woord staan 
in het gemeentehuis. Markt. Voort
aan iedere vrijdag na tel. afsprtiak 
(03/482.11.93). 

Za. 10 BERLAAR: Arr. VU-feest 
te Berlaar-Heikant, zaal Familia, 
aan de kerk, baan Lier-Aarschot. 
Deelnemingsprijs: 460 fr., -7j. 225 
fr. Tomatenroomsoep, Orloffge-
braad, champignonsaus, groenten-
krans, ijsroom. Avondmaal: 18u., 
nadien gezellig samenzijn. Info: 
015/51.31.69 of 03/482.11.93. 

Ma. 12 K A L M T H O U T : Hypnose, 
een krachtig instrument. Door Paul 
Theeuws. Om 20u. in Salon De 
Raaf, Withoeflei 2, Heide. Org. : 
FW-Kalmthout . Inkom: VTB-
F W - D F - W B - l e d e n : 200 fr., niet-
leden:250fr . 

Zo. 18 BERLAAR: Viering 115 
jaar DF-afdeling met ontvangst op 
gemeentehuis, om lOu., huldemis 
om H u . Iedereen welkom. Info: 
Walter Luyten, 03/482.11.93. 

Di . 20 K A L M T H O U T : Stadswan
deling ,,Acht eeuwen zondig Ant
werpen, i.s.m. FW-Berchem. (kan 
ev. verlegd worden naar do. 29/6). 
samenkomst aan Brabo, Grote 

Markt om 20u. Bijdrage 100 fr. 
Inschrijven: Paula Cauwenbergh 
(239.66.21). 

Za. 24 M A R I E K E R K E : Ter ge
legenheid van de 18de Vis- en Folk-
loredagen: Stand van de Vlaamse 
Kring in de Omgangstraat, aan 
huisnummers 24/26. Keuze uit lek
kere visdelicatessen, Hollandse 
nieuwe maatjes, wajn en frisdran
ken. Ook op zondag 25/6. 

J U L I 

Vr. 7 BERLAAR: Guldensporen-
viering om 20u. in de gemeentelijke 
jongensschool. Feest- en bezin-
ningsrede door Kultuurschepen 
Walter Luyten. Gratis toegang. 

Za. 8 H E I S T O / D B E R G : Ge
meentelijke Guldensporenviering 
in kultureel centrum Zwaneberg, 
om 19u.30. Feestrede: Maurits De-
wilde. Gratis toegang. Iedereen 
welkom. 

Zo. 9 W E S T E R L O : Jaarlijkse 
Guldensporenviering, met barbe
cue vanaf I8u. in Heultje-Westerlo, 
op te terreinen van VK Heultje 
(Goorbossen). Toestpraak om 17u. 
Iedereen welkom vanaf 14u. In
schrijven bbq bij Jef Thys, K. Le-
opoldlaan I te Westerio 
(014/54.48.07, tel. + fax) vóór 1/7. 

VUJO-UA 
NU OOK OP INTERNET! 

De Gidd voor Vlaanderen bed preekt alle deelgemeenten van Vlaan
deren. 

^, -. - ^ _ \ r i^ ';/. '^ (j. 

geografische schets en de ety
mologische ve rk la r ing van de 
g e m e e n t e n a a m en de n a a m v a n 
de inwoner s . N i e u w is ook de 
kor te geschiedenis van de ge
meente , en doo rgaans ook van 
de dee lgemeenten . Alle gro te 
gemeen ten krijgen bovendien 
een gedetai l leerd s tadspla t te -
grondje me t een legende v a n 
bez ienswaard igheden . D e Gids 

p ». -üf — 

w e r d in een h a n d i g formaat 
(110 X 175 cm) gegoten . 

<=» Gidd voor Vlaanderen. Toe-
r'ut'utche en ktdtureUgidd van de 
Vlaanute gemeenten. Omer Van-
deputte (red.) i.,i.m. het Verbond 
voor Heemkunde en talrijke toe-
rUtLicbe üuttantied. Uitg. Lan
noo, TieU, 1995, 1525 blx, 995 
fr. 

J a w e l , V U J O - U A volgt de 
n ieuwe technologische t r ends 
op de voet en spr ingt dan ook 
mee op de trein van In terne t . 
W e spelen mooi in op deze hype . 
Vanaf heden beschik t de 
V U J O - U A over een echte H o 
mepage op In te rne t . Vanaf nu 
zijn wij ook voor de spor t ieve 
kompu te r f ana t en te bere iken . 
Sur f m a a r eens naa r onze H o 
mepage . 

H e t a d r e s : 
h t tp : / /win-www.uia .ac .be / 
u / renders /vujo .h tml 

W e zullen deze H o m e p a g e 
voora l geb ru iken voor de aan-

- ^ ^ ^ 

kondig ing v a n onze aktivi tei ten. 
Verder v ind je er ook onze kon-
tak tadressen . En w a a r o m zou
den w e er de k o m e n d e w e k e n 
niet w a t "p ropaganda" voor de 
j onge ren -kand ida t en uit het ar
rond i s sement A n t w e r p e n opzet
t e n ? P r o b e e r he t eens en surf 
naa r onze H o m e p a g e . Veel cy
be rgeno t ! 

Bart Water loos , 
voorz i t ter V U J O - U A 

P.S.; Ben je geïntereddeerd om vol
gend jaar mee te werken 7 Aamxl dan 
niet en geef onj een deintje. Adred te 
vinden op Internet of op het VUJO-
dekretariaat (02/217 6528). 
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PROF DEBACKERE EMERITUS 

EEN MAN UIT EEN STUK 
Frofeééor Mkhiel Debackere trekt eerétdaagé een ,)treep 
onder zijn akadem'uche Loopbaan. De GentM hoogleraar 
wordt op emeritaat gestuurd. Deze Wedtvlaamje veearts) 
verwierf echter vooral faam ab dopingonderzoeker, aU 
dopingbe<)trijder en aU onvervaarde Vlaming. Voor De
backere was er maar één weg en die ging recht door zee. 
Michiel Debackere werd vorige zaterdag uitvoerig ge
ïnterviewd in De Standaard. Hierna volgen enkele citaten 
die de „paardemee^ter" tekenen. 

O
ver de fundering van do-
pingbestrijding zegt prof. 
Debackere: „Ik weet dat 
er mensen zijn die vinden 

dat het een fundamentele vrij
heid is zich dood te doperen. 
Volgens mij zijn er drie redenen 
waarom de wetenschap zich 
daartegen moet verzetten. Het 
blijft de plicht van de maat
schappij individuen te bescher
men tegen zichzelf: niet alleen 
de lichamelijke gevolgen, maar 
zeker ook de psychische zijn 
soms schrikwekkend. 

DONIKE 
Daar naast moet de maatschap
pij zichzelf beschermen. Al was 
het maar omdat de kosten van 
verslaving en ziekten door allen 
moeten gedragen worden. Ten 
slotte is er een ethische reden. Ik 
mag dan geen sportfanaat zijn, 
ik heb het er moeilijk mee dat 
een zwakkere een w^edstrijd zou 
winnen omdat hij het spel niet 
eerhjk speelde." 

Over zijn relatie met het BOIK 
(Belgidch Olympisch Komitee) dat 

de urinestalen voor onderzoek 
nog steeds naar het Keulse lab 
van professor Donike stuurt on
danks het lab van Debackere 
mondiaal door het lOK werd 
erkend: ,,Ik heb absoluut niks 
tegen collega Donike. Mij gaat 
het om onnodige tijd- en geld
verspilling. Ik liet de minister al 
eens horen dat hij ieder jaar via 
het Bloso een BOIK subsidieert 
dat een Vlaams lab niet goed 
genoeg vindt en zijn centen lie
ver naar het buitenland brengt. 
Ik wacht nog op de reaktie. 

Alij ergeren de achterliggende 
be'weegredenen van het BOIK. 
De Brussels-Waalse kringen 
kunnen het moeilijk verkroppen 
dat Vlaanderen zover voorop 
staat inzake dopingbestrijding. 
Zie ik oude spoken en zou er een 
nieuw^e wind in het BOIK 
w^aaien ? Zolang ze niet officieel 
erkennen dat ik het beste lab 
heb, ben ik niet overtuigd van 
hun goede wil. Ook sommige 
Belgische vertegen^voo^digers 
van het l O K dragen me niet in 
het hart. Alexandre de Mérode 

WEST-VLAANDEREN 
NAAST ANTWERPEN 
Ondanks Oostende uit de eer
ste afdehng zakt, klimt West-
Vlaanderen naast Antwerpen 
in „de breedte" van de na
tionale voetbalhiërarchie. 
Door de promotie van SV 
Waregem en Hareibeke zul
len volgend seizoen vier 
Westvlaamse ploegen in de 
hoogste afdeling voetballen. 
Bekerwinnaar Club Brugge 
en stadsgenoot Cercle hebben 
zich immers definitief veran
kerd in de topklasse. Vier dat 
is veel. Evenveel als Antwer
pen met Lierse, KV Meche-
len, Ekeren en Antwerp. Het 
hadden er daar zelfs vijf kun
nen worden indien Beerschot 
niet fataal was onderdoor ge
gaan in de nakompetitie die de 
tweede stijger moest aandui
den. 

VAN HET GOEDE... 
Het werd dus Hareibeke dat 
na kampioen Waregem het 
toegangsrecht tot de eerste 
afdeling verwierf. Een over
stap die vermoedelijk niet 
probleemloos zal verlopen. 
De mauve-witten van Henk 
Houwaert, die toch altijd op
nieuw zijn kop opsteekt, zul
len hun stadion grondig moe
ten aanpassen en over de 
sterkte van de spelerskern be
staan ook twijfels. Zeker nu 
grote baas Lannoo dreigt zich 
terug te trekken. De man 
werkte immers ijverig aan een 
toekomstige fusie met Kort
rijk. De oplossing van het 

gezond verstand noemt men 
dat maar in voetbal speleii nog 
andere minder rationele fak-
toren mee die vaak door de 
financiers en sponsors ver-
keerdehjk -worden ingeschat. 
Vandaar het verzet, nog aan
gewakkerd door de onver
hoopte promotie. 

Dat Waregem terugkeert zal 
geen mens verrassen. Ed<)cvee 
heeft alles van een topklasser. 
Maar op geregelde tijdstippen 
wil het sportieve bouwwerk 
wel eens instorten en moet het 
opnieuw^ worden opgebouwd. 
Dat is dus andermaal ge
schied. 

...TE VEEL? 

Of die w^ederopbouw^ voor 
Club Luik nog mogeUjk 
wordt is zeer de vraag. De 
fusie met Tilleur zal zeker 
geen wonderen met zich bren
gen en Rocourt is letterlijk en 
figuurlijk ingestort. De 
tweede Luikse ïdub heeft een 
moeilijke weg te gaan. Oos
tende ook, maar daar lijkt de 
•wederopstanding niet onmo
gelijk. Aan de kust werden 
nooit buitensporige risiko's 
genomen. De klub is niet op 
sterven na dood en met Ur-
bain Haesaert wil men dui
delijk toekomstgericht wer
ken. Alhoewel, vijf West
vlaamse eerste klasse klubs 
zou van het goede veel te veel 
zijn. 

Prof. Debackere, niet gekweld door vaUe bedcheidenheiB: „De huidige Vlaanue dopingwetgeving, die ik aL 
perfekt bedchouw, Li eigenlijk mijn idee". 

om een naam te noemen. Het 
heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad voor ik gunstig 
advies kreeg van het BOIK om 
door het l O K erkend te worden. 
De prins zonder koninkrijk, die 
het l O K dan maar als zijn rijk 
beschouwt, saboteert me 
graag." 

BIJNA PERFEKT 
Over de op doping betrapte 
sporters: „De sporters zelf werp 
ik geen steen. Ik beschouwde 
wielrenners altijd als slachtof
fers. Het waren eenvoudige jon
gens die misbruikt werden door 
hun omgeving. Daarom deed ik 
meer dan tien jaar geleden £il een 
voorstel aan toenmahg minister 
Luc Dhoore om dopingsancties 
uit de gerechtelijke sfeer te ha
len. 

De huidige Vlaamse dopingwet
geving, die ik als bijna perfekt 
beoordeel, is eigenlijk mijn idee. 
Dopinggebruikers zijn geen kri-
minelen. Het is onrechtvaardig 
dat zij — vaak maanden na de 
feiten — aan de schandpaal wor
den genageld. De enige effi
ciënte sanctie leek mij de spor
tieve schrosing, die identiek is 
voor alle sporttakken. Boetes 
worden toch betaald door de 
sponsors." 

Over sportartsen die doping-
gebruik tolereren of aanmoe
digen: „Er zijn effektief enkele 
gewetenloze medici, die voor de 
eigen glorie en omdat ze er een 
bron van inkomsten in zien, zich 
met dopingpraktijken bezig
houden. Ze verschuilen zich 
achter het medische geheim en 
als zo'n sukkelaar dan proble
men krijgt, trekken ze zich te
rug. Dat zijn de echte krimi-
nelen, waarvan iedereen in het 
milieu de namen kent." 

KWAAD BLOED 
Alichiel Debackere over zich
zelf: „Wie geen vijanden maakt 
voert geen echt beleid. Sommige 
mensen -worden door iedereen 
graag gezien, maar achterafis er 
het besef dat ze niks gerea
liseerd hebben. Er is mij vaak 

een gebrek aan diplomatie ver-
-weten. Misschien ben ik wel 
eens te hard van stapel gelopen. 
Alaar -wie té diplomatisch is 
moet te veel kompromissen slui
ten. 

Koppigheid vond ik geen 
slechte eigenschap. Het be\vijst 
dat je een ruggegraat hebt. Als 
ik mij in iets vastbijt laat ik niet 
los. Als je altijd toegeeft, re-
ahzeer je niet veel. J e moet een 
hjn durven trekken. Aan een 
maatschappij vol mossels heb je 
niks." Alichiel Debackere, die 
inderdaad nooit twijfelde wan
neer hij zijn verantwoordehjk-

heid moest opnemen, was één 
der eersten die buiten-kompe-
titie-kontroles aanbeval. Hij 
•was (en is) een man van boude 
uitspraken die onvermijdelijk 
kwaad bloed zetten. Maar zijn 
integriteit en bekwaamheid 
stonden altijd buiten twijfel. 

We vermoeden dat er zuchten 
van verlichting zullen opgaan 
nu de man een punt achter zijn 
carrière moet zetten. Wij zullen 
hem node missen in het tur
bulente wereldje van de top
sport. 

Flandrien 

ROMINGER VERHOOGT DE 
DRUKOPINDURAIN 
Tony Rominger -won op zijn 
vierendertigste eindelijk een 
echte grote ronde: de Giro. 
De Z-witser gebruikte in Italië 
ongetwijfeld veel krachten. 
Het -was immers een zware en 
veeleisende — de weersom
standigheden waren ronduit 
slecht — Giro -waarin hij de 
roze leiderstrui nagenoeg van 
begin tot einde droeg. Ro
minger legde de basis voor 
zijn sukses in de tijdrit en 
kontroleerde nadien dagen
lang de koers. lien in de ge
geven omstandigheden slo
pende bezigheid. Hij had 
evenw^el goede redenen om er 
onmiddellijk de beuk in te 
gooien. De Mapeis hadden in 
Italië, het land van hun spon
sor, ales te -winnen en... veel te 
verliezen. Dsiarom werd niets 
aan het toeval overgelaten. 
Rominger moch niet begeven, 
moest winnen en voldeed deze 
keer aan de verwachtingen. 

Blijft de vraag of de boek
houder van de Tour nog een 
rol van betekenis zal willen of 
kunnen spelen. Willen omdat 
de voornaamste verplichting 
alvast -werd nageleefd en een 

<l^ 

vierendertigjarige zich niet 
vanzelfsprekend kan opladen 
voor een nieuwe zw^are test. 
Kunnen omdat hij in de af
gelopen weken al diep in zijn 
reserves moest gaan en in 
Frankrijk vermoedehjk op 
een uitgeruste en sterk ge
motiveerde Indurain zal bot
sen. De Spanjaard bereidde 
zich deze keer op „de" en 
,,zijn" wedstrijd van het jaar 
voor in de Midi Libre en de 
Dauphiné Libéré. Een klas
siek voorbereidingspatroon 
dat al tientallen jaren zijn 
deugdelijkheid be-wijst. Van
zelfsprekend ZcJ Indurain Ro
minger aanzien voor zijn ge
vaarlijkste tegenstander maar 
de Rus Berzin zal zich on
getwijfeld ook willen laten 
gelden. 

Hij is nog maar vijfentwintig 
en sterk gemotiveerd. Hij zal 
de strijd vermoedelijk durven 
aangaan. Dat zal nodig zijn 
om de Tour interessant te ma
ken. Want grote rittenwed-
strijden die in één of twee 
tijdritten worden beslist kun
nen de verbeelding maar 
moeilijk blijven cianspreken. 
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JEAN GIONO (1895-1970) 

EEUW GELEDEN WERD 
PROVENCAALSE STREUVELS GEBOREN 
Honderd jaar geleden werd te Manodque in de Haute 
Provence Jean Gbno geboren. Vijfentwintig jaar geleden 
ötierf hij in datzelfde Manoéque waar hij het grootste deel 
mn zijn leven doorbracht: ab bankbediende, ab schrijver 
van gedichten, romans, toneel, teaterdtukken. In zijn 
scheppend werk Ligt de klemtoon echter op het romanoeuvre. 
Van vaderd zijde stamde Giono af van een Piemonteed die 
over de Alpen naar Frankrijk uitweek. Van moedere zijde 
woj er een binding met Pikardcjche vooroudere. Een 
gedeeltelijke Noord-Zuid-kombinatie duj, hoewel het zui
derse overheerste. Niet het klassieke Latijnse, dat Latijnse 
dat op de Franse literatuur weegt met een koel ra
tionalisme, maar datgene wat 'ui zijn diony/uche ver
bondenheid met aarde, landschap, natuuren mend, een heel 
andere geest weerspiegelt. 

D
e vader van Jean Giono 
stierf toen hij nog op kol
lege zat, in 1911. Hij moest 
dan gaan werken, eerst als 

loopjongen, daarna als bediende 
bij de Comptoir National d'Es-
compte in Manosque zelf. Later 
werd hij er filiaalhouder. In 
1914 leerde hij Elise Maurin 
kennen, lerares aan het plaat
selijk kollege, met wie hij in 
1920 zou huwen. Bij het uit
breken van de oorlog werd hij 
leerling-aspirant te Montségur 
(Dróme). Hij maakte in 1915 
Verdun mee, en de beruchte 
Chemin-des-Dames. In 1918 
werd hij op de Kemmelberg 
,,gegazeerd" en verbleef in het 
hospitaal te Wormhout. Na de 
wapenstilstand lag hij met zijn 
eenheid in Weissenburg en Die-
denhofen, die nu Frans gewor
den waren en Wissembourg en 
ThionviUe heetten. 

Na zijn legerdienst keerde hij 
naar Manosque terug en zijn 
eerste stappen op het literaire 
terrein lagen op dat van de 
poëzie. In 1925 voltooide hij 
,,Naissance d'Odyssée" en in 
1928 volgden ,,Colline" en „Un 
de Baummugnes'. 

Daarmee brak hij door op het 
terrein van de roman en kreeg 
bekendheid. In 1929 kwam An
dre Gide hem bezoeken: die zou 
trouwens een grote bewonde
ring blijven behouden voor Gi
ono. ,,Regain" verscheen in 
1929 en dat jaar ontving hij de 
„Prix Northcliff". Hij sprak in 
1931 te Berlijn voor Duitse stu
denten en in 1932 verscheen 
„Jean Ie Bleu". Hij werd ridder 
in het Legion d'Honneur. Mar
cel Pagnol bewerkte ,,Un de 
Baummunges" voor de film {An-
gèU). In 1935 verscheen „Que 
ma joie demeure . 

GEVANGENE 
VAN HET VOLKSFRONT 
Giono behoorde tot de kring 
van Contadour, met linkse en 
pacifistische oriëntatie. Hij 
werd er zelfs een centrale figuur 
van en werkte mee aan het door 
Contadour geïnspireerde blad 
Vendredi. Hij bjak echter zowel 
met de kring, met het blad en 
met Jean Guéhenno toen die 
met zijn zuiver pacifisme niet 
meer instemden. Tengevolge 
van de internationale gebeur
tenissen - de Spaanse burger
oorlog, de Sudetenkwestie, enz. 
- gingen voormalige pacifisten 
zelfs aan militaire akties deel
nemen en werden oorlogsgezind 

(tijdens de Spaanse burgeroor
log de rode Internationale Bri
gades) of lieten hun politieke 
overtuiging primeren op hun 
pacifisme (bv. Einstein, vooral 
na een bezoek aan de Belgische 
koning). Tijdens de Sudeten-
krisies in 1938 - Hider eiste 
toen de „terugkeer in het Rijk" 
van de ca. 3 miljoen Duitsers en 
van de Duitstalige gebieden van 
Bohemen en Moravië - richtte 
Giono samen met de filosoof 
Alain, met Victor Margueritte 
(auteur van ,,Les Criminels) en 
van George Fiat een telegram 
aan de Franse premier Daladier 
en de Britse Chamberlain, vra
gend „Redt de vrede, door ge
lijk welk evenwichtig voorstel". 
Op 30 september schreef hij aan 
Daladier dat Frankrijk het 
voorbeeld moest geven bij de 
ontwapening. Een gevolg van 
die vredes-bemoeiingen, inge
geven door een afkeer voor ge
weld en verschillend van een 
„ideologisch" pacifisme, was het 
feit dat hij zowel door zijn vroe
gere pacifistische hnkse vrienen 
én cloor de regering gewan
trouwd werd. 

Bij het uitbreken van de oorlog 
in september 1939 en na de 
Franse oorlogsverklaring aan 
Duitsland ging Giono met en
kele vrienen een „ N O N " kleven 
op de mobilisatie-affiches en 
,,Tu ne tueras pas" aan de in
gang van de kerken. Zijn wei
gering om aan het oproepings
bevel gevolg te geven, had als 
gevolg: gevangenis in het fort in 
Marseille. Pas half november 
werd hij vrijgelaten, door tus
senkomst o.m. van André Gide. 
Wij zijn dan nog in de periode 
van de zg. ,,dr6le de guerre". 

GEVANGENE 
VAN DE GAULLE 
De oorlog ging ook niet aan 
Manosque voorbij, al werd dat 
gedeelte van Frankrijk slechts 
bezet na de landing van de 
geallieerden in Noord-Afrika in 
november 1942. Dit betekende 
dat Duitsers - bezetters en an
dere - hem konden benaderen 
en het ook deden, meestal om 
andere dan propagandistische 
redenen; wel uit waardering 
voor zijn werk dat door zijn 
streekgebondenheid, door zijn 
hymne aan de natuur, in Duits
land grote weerklank vond. Er 
was trouwens ook van tegen
overgestelde zijde, namelijk van 
de Sovjets, al kontakt geweest 
om zijn werk in vertaling te 

Het werk van Jean Giono groeide, in de tragiek evenzeer aL tn de 
vreugde, uit een bijna inétinktief natuur-nabij leven 

publiceren. A. de Chateaubriant 
had hem een tekst gevraagd 
voor zijn blad La Gerbe, dat om 
het zacht te zeggen zeer nieuwe-
orde-gezlnd ^vas. Giono had 
toegezegd en zag zich verplicht, 
omdat hij een belangrijk voor
schot op de publikatie had ge
kregen. Hij trachtte wel zich te 
onttrekken aan de opdracht, 
maar kon tenslotte niet anders 
dan ,,Deux Cavaliers dans 
l'Orage" laten verschijnen in dat 
blad. 

Daarnaast wcis er het artikel dat 
Signal, een speciale wekelijkse 
editie uitgegeven door het Pro-
paganda-ministerie van Berlijn, 
aan hem wijdde. Dit buiten zijn 
weten en zonder zijn toestem
ming. Herhaaldelijk kreeg hij 
ook bezoek van Duitsers die er 
voor de auteur niets kompro-
miterends in zagen. Maar an
derzijds verleende hij onderdak 
aan jonge Duitsers die uit pa
cifisme weigerden soldaat te 
worden, en aan een Joods mu-
sikus en de vrouw van Max 
Ernst. De geholpen onderdui
kers waren echter niet altijd 
even medewerkzaam of dank
baar. 

Na de oorlog werd Giono aan
gehouden en het beruchte ,,Co
mité des Ecrivains" zette hem 
op de zwarte lijst. In dat komitee 
speelden de kommunist Aragon 
en J.P. Sartre een vooraian-
staande rol. Giono werd op
gesloten in het koncentratie-

kamp van St.Vlncent-les-Forts. 
Pas in maart 1945 werd hij 
vrijgelaten. In 1954 werd hij lid 
van de Académie Goncourt. 
Een periode van grote üteraire 
bedrijvigheid volgde dan: niet 
alleen romans maar ook toneel 
en filmscenario's. Marcel Ca
mus en Fran§ois Villiers ver
filmden verscheiden romans of 
teksten van hem, met o.m. 
Raunu en Fernandel. In 1952 
bewerkte hij, aan de hand van 
een vertaling van J . Plessers, 
„Jozef in Dothan" van Vondel, 
dat moest opgevoerd worden bij 
het bezoek van de Nederlandse 
koningin aan Orange. 

Giono overleed te Manosque op 
9 oktober 1970. 

NATUUR-NABIJ 
Giono's werk uitvoerig bena
deren in een artikel is onmo
gelijk. Men heeft hem wel eens 
de ProvencaaUe StreuveU ge
noemd. ,,Colline" bracht reeds 
een fris geluid, een jonge adem 
in een door rationalisme, psy
chologische analyse en intellek-
tualisme getekende Franse li
teratuur. Het proces in Vlaan
deren liep bijna omgekeerd: wij 
waren reeds lang vertrouwd 
met deze natuurverbondenheid, 
met deze uiting van een gevoel 
dat in het landschap en de men
sen aldaar, vanaf Gezelle tot 
Streuvels en Timmermans, zijn 
uitdrukking had gekregen. 

Zoals bij de Vlaming Streuvels 

en bij de Brabander Antoon 
Coolen groeide zijn werk, in de 
tragiek evenzeer als in de 
vreugde, uit een bijna instinktief 
natuur-nabij leven. Zijn werk is 
a.h.w. één protest tegen het le-
vensvreemde en levendodende. 
Zijn sympatic voor werk dat aan 
dezelfde bron putte wordt be
wezen door een inleiding die hij 
schreef voor een vertaling van 
een roman van Antoon Coolen. 

Nadat hij in „CoUine" een fris 
geluid had laten horen in de 
Franse literatuur, kwamen van 
,,Regain" meer beschouwingen 
en meer analyse in zijn werk dat 
echter bleef getuigen voor zijn 
natuurverbondenheid op vaak 
lyrische, soms barokke wijze. 
Het bucohsche gaat bij Giono 
gepaard met een lyrisch taai-
geweld dat soms overdadig aan
doet. 

Na de oorlog evolueerde zijn 
werk meer naar het historische 
en psychologische, maar ook 
hier heerst nog een taalgeweld 
dat de soberheid van de analyse 
soms overwoekert: ,,Le Hus-
sard sur Ie Toit", „Le Moulin de 
Pologne", „Le Désastre de Pa-
vie". Op het werk van Giono in 
het algemeen en op zijn laatste 
werken in het biezonder is het 
•woord toepasselijk van Radi-
guet over ,,Le Bal du Comte 
d'Orgel" geciteerd door Jean 
Cocteau in de inleiding van dat 
boek: „roman wéiar de psycho
logie romantisch wordt". 

* * * 

Voor de waardering die het 
werk van Giono genoot, ge
tuigden talrijke vaak lijvige stu
dies, getuigden colloquia zoals 
bv. te Talloires in 1984, ge
organiseerd door de Tuff's Uni
versity van Massachusetts; ge
tuigden tentoonstelhngen o.m. 
in Val d'Aoste, in Aix- en Pro
vence, in Forcalquier (Ht. Pro
vence). Pierre de Boisdeffre 
schreef ,,Giono" voor de Bi-
bhothèque Ideale en W.D. Red-
fern wijdde een diepgaande stu
die aan de wereld van de auteur 
in „The private world of Jean 
Giono . 

In de inleidende studie bij de 
uitgave van zijn romans in de 
Pleiade-reeks zegt Robert Ri-
catte dat Giono behoort tot de 
grote verteEers (narrateurs) in 
de literatuur. Door de geest en 
de wereld van zijn werk staat hij 
in de rij van een Knut Hamsun, 
een Ernst Wichert, een Ra-
muz... 

In een overigens zeer kritisch 
essay van Robert Poulet wordt 
gezegd dat men Giono moet 
beluisteren zoals de muziek van 
Grieg en van Chopin maar hem 
niet moet benaderen zoals bv. 
,,Le Cid" of ,,Le Cousin Pons". 

Muziek ? Inderdaad. Maar dan 
een die - en hier heeft Ricatte 
gehjk - ons tegelijk vertelt over 
een wereld die de wereld van 
Giono was: zijn bergen, zijn 
streek, zijn Provence; en de 
mensen daar: hun leed en hun 
vreugde, hun kwaad en hun 
goed, hun zorgen, hun tragiek. 

Jos Vinks 
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TOERISME IN EIGENLAND: 

VERRASSEND LIMBURG, ANTWERPEN VROEG OF LAAT 
Met de zomervakantie in het 
vooruitzicht komen ook de toe
ristische diensten van de 
Vlaamse provincies met hun 
wintervi^erk op de proppen. 
Limburg en Antwerpen gaven 
ons de mogehjkheid dat werk 
aan een kritisch oog te onder
werpen. Konklusie: ze mogen 
voortdoen. 

VERRASSEND 

Er staan geen notenbalken on
der de regels, de ondertitel luidt 
niet 'Jungle Book' en er wordt 
niet één keer verwezen naar 'het 
buitenland': de toeristische gids 
VerrOiideru) Limburg mag er we
zen. Het is een handige, rijkelijk 
geïllustreerde uitgave in poc-
ketformaat geworden aan een 
demokratische prijs. Enige smet 
op deze, voor het overige uiterst 
hanteerbare toeristische uit
gave, is het soms •wel erg ge
westelijke en monotone taalge
bruik. 

Het eerste deel van de gids 
weidt uit over de verschillende 
facetten van Limburg in het 
algemeen. We leren er iets over 
de geschiedenis, de kuituur en 
de natuurhjke rijkdom van de 
oostelijke gouw. We maken er 
tevens kennis met de architek-
tuur. De typische Kempische en 
Maaslandse boerderijtjes, de 
Limburgse mijncités en de kan
telen — liefst 150 — en lands-
kommanderijen komen erin aan 
bod. 

Voorts is er aandacht voor de 
toeristische akkomodatie. Ver-
rcuiéend Limburg bevat de vol
ledige lijst van hotels, kampings 
en bungalowparken. Wie een 
sportieve of kulinaire vakantie 
wil in een prachtige omgeving 
zal hier zijn gading zeker vin
den. De gids is daartoe een 
handige leidraad. Het algemene 

Tongeren, de cnuhte jtac) in Vlaanderen, wordt uitvoerig beóchreven in de gids Het Land van Ambiürix van 
Jean-Pierre Eycken. 

gedeelte wordt afgesloten met 
een aktiviteitenkalender. In 
Limburg is altijd wel iets te 
beleven, zo blijkt. 

Het tweede gedeelte stelt Lim
burg gemeente per gemeente 
voor. Niet aan de hand van een 

alfabetische lijst, maar opge
deeld in de 5 grote regio's: Has-
pengouw, Kempen, Maasland, 
Alidden-Limburg en Voeren. 
Van elke gemeente ^vordt een 
kort historisch overzicht gege
ven alsook de belangrijkste toe-

OVER LEVEN, LIEFDE EN DOOD 

DE FABELS VAN LA FONTAINE 
Hoe hard sommige media en 
politici ook schreeuwen dat de 
w^aarden en normen vervagen, 
sommige van die ongeschreven 
regels blijven universeel geldig. 
Dat ze soms overtreden w^or-
den, doet daar geen afbreuk 
cian: zij die de normen met voe
ten treden weten dat, ze kennen 
de regels. Gij zult niet doden, 
niet stelen, niet vloeken, ... wa
ren verplichte geboden op elk 
godsdienst- of moraaleksamen. 
Andere werden erin gepompt 
via o.a. de fabels van La Fon
taine (1621-1695), die mis
schien kwa taalgebruik iet of 
wat oubollig klinken — wat ze
ker zijn charmes heeft, maar 
kwa boodschap nog brandend 
aktueel zijn. 
Wie kent niet de verhalen van 
de sluwe vos en de naïeve raaf 
kibbelend om een stuk kaas, de 
speelse krekel en de hardv^^er-
kende mier. Deze fabels kwa
men allemaal door de censuur-
mangel van het onderwijs en 
dienden op die manier tot het 
rein houden van duizenden kin
derzieltjes. Jean de la Fontaine 
schreef nochtans talloze andere 
fabels (een 240 in totaal) die 
velen onder ons niet zullen ken

nen. De luxe uitgave van het 
Davidsfonds — met prachtige, 
lekker oudenvetse illustraties — 
biedt de mogelijkheid ook de 
andere La Fontaine te leren 
kennen. 

Bijvoorbeeld in Het woud en de 
houthakker, waar ŵ e La Fon
taine leren kennen als een mi-
lieu-aktivist avant-la-lettre. Na
dat de houthakker de steel van 
zijn bijl gebroken heeft, zoekt 
hij in het woud naar een andere, 
met de belofte de bomen aldaar 
te sparen. Hij krijgt wat hij wil, 
maar houdt zich niet aan zijn 
gegeven •woord. „Het L) een droe
vig beeld, het L) het beeld van moeder 
aarde. Zij gaf de meruen veel het ié 
de rruru) die baar niet <)paarde. (...) 
Het domnu onverstand van deze tijd 
u) eindelvoi)." 

Niet alle fabels zijn doorspekt 
met zeemzoete moraal, cynisme 
vinden we er ook in terug, als 
het gaat over •vriendschap-
„Kijk maar eend om je heen wie zich 
aU vrienden laten gelden. Je denkt: 
het zijn er veel niaar echte vrienden 
vind je zelden." — en over het leven 
na de dood „wat overblijft id 
zand.". Destijds niet geschikt be
vonden voor katoheken, voor 

wie na de dood niet iedereen 
gelijke rechten had. 

La Fontaines verhalen gaan 
vaak over wat •we vandsiag 
'kleinburgerlijkheid' noemen. 
Over inhalige mensen die bang 
zijn om te genieten van het 
leven, over het zich vastklam-
pei' aan uiterlijk vertoon. De 
vei teller zoekt zijn eigen gulden 
mi Jdenweg in het leven waaruit 
niet zelden matigheid en overleg 
als grote deugden aangeprezen 
•worden. 

Tot slot willen •we u deze niet 
onthouden. La Fontaine spreekt 
over de jager en de leeuw en 
besluit: „ Wie nog niet op de proef 
gesteld ió door gevaar, id nog geen 
held. Hij die met woorden, o zo licht, 
de wilde te leeuwen temt, staat, old de 
echte leeuw verschijnt, vaak lelijk m 
zijn hemd." Of over het verschil 
tussen een kussende zeeleeu^w 
en een echte... 

(gv) 

c» Fabeld van La Fontaine, Over 
leven, Uejde en dood, bijeenge-
lezen en ingeleid door Jan van 
den Berg, aitg. Davidd-
fonddlClauwaert, 1994, 128 blz., 
875fr. 

ristische bezienswaardigheden 
en attrakties. E^n handige index 
besluit het geheel. 

AMBIORIX 
Enige tijd geleden belandde ook 
Het Land van Ambiorix op onze 
schrijftafel. Het werkje van de 
hand van Jean-Pierre Eycken 
maakt deel uit van de reeks 
toeristische gidsen van het Da
vidsfonds die haar deugdeUjk-
heid reeds bewezen heeft. 

Naar ge^woonte vat de gids aan 
met een gedetailleerde histori
sche en socio-ekonomische be
schrijving van de regio, in dit 
geval Tongeren en omstreken. 
De oudste stad in België (Atu-
atuca Tungrorum, 17 v. Chr.) 
heeft een bewogen geschiede
nis. Tongeren mocht zich naast 
die van de Romeinen ook ver
heugen in de interesse van 
Franken, Vandalen, Hunnen en 
zelfs Noormannen. Hun plun-
dertoerisme zorgde ervoor dat 
de stad geregeld totaal verwoest 
•werd, wat maakt dat de huidige 
toerist fraaie steialtjes van mid
deleeuws (wederop) bouwwerk 
kan bezichtigen. 

De hoofdbrok van Het Land van 
Ambiorix bestaat uit enkele zeer 
gedetailleerd beschreven stads
wandelingen alsook diverse lan
gere routes voor de fietser of 
automobilist. Ook op regenach
tige dagen hoeft niemand Ton
geren te schu^wen: uit eigen er
varing weten we dat een bezoek 
aan het Gallo-Romeins mu
seum, de Onze-Lieve-Vrou^we 
basiliek of de Moerenpoort de 
moeite zeker loont. AUen daar
heen ! 

ANTWERPEN 
De Antwerpenaren kennen een 

4 ^ 

andere, maar daarom niet min
der verdienstelijke, aanpak. De 
uitgebreide brochure Vakantie 
ej Recreatie neemt ons, gemeente 
per gemeente opgedeeld in de 
drie regio's Kundtdteden en kern-
gebud, Kempen en Rivierenland, 
mee op een reis door toeristisch 
Antwerpen. In afzonderlijke ka
derstukjes wordt aandacht be
steed aan meer algemene in
formatie zoals bv. over markten, 
musea en streekgerechten. 

Net zoals de Limburgse gids 
bevat ook deze brochure naast 
een uitputtend overzicht van 
toeristische akkomodaties en 
bezienswaardigheden een alge
mene evenementenkalender. 
Natuur en kuituur worden ook 
hier als belangrijkste troeven 
naar voor geschoven. De bro
chure is door het A4-formaat 
minder gemakkelijk te hante
ren, maar dat •wordt ruim
schoots goedgemaakt door de 
mansa praktische gegevens die 
erin zijn opgenomen. 

(gv) 

c» Verrod^end Limburg - De 
Gids, Provinciaal Verbond voor 
Toeridme in Limburg (PVTL), 
Uitg. PRO - Hasselt/Brugge, 
1995, 360 blz., 250 fr. 

Voor meer informatie en andere 
brocbured: PVTL, Universiteit-
dlaan 1, 3500 Hasselt, UL 
011/23.79.80, fax 011/23.79.93. 

c» Het land van Ambiorix, 
Jean-Pierre Eycken, Uitg. Da-
viddfonds - Leuven, 1995, 229 
blx., 595 fr. 

<=» Gids voor Vakantie en Re
creatie, Toeridtidcbe Federatie 
Provincie Antwerpen (TFPA), 
1995, 112 blx., 100 fr. 

Voor meer informatie en andere 
brocbured: TFPA, Karel Oontd-
dtraat 11, 2018 Antwerpen, teL 
03/216.28.10, fax 03/237.83.65 

VOOR EEN KEER 
TOCH: 

MISDAAD 
LOONT! 
In juni nemen 150 boek
handels deel aan de Maand 
van het Spannende Boek. Om 
de vijfde jaargang daarvan 
te •vieren zullen de rekken 
vol liggen met nieu\ve titels 
uit het misdaadgenre. 
Daarbij niet enkel uitgaven 
van Nederlandstalige au
teurs, maar ook vertalingen 
van buitenlandse topschrij-
vers zoals bv. John Grisham 
bekend van de verfilmingen 
van oa. The Pelican Brief met 
Julia Rabertd en The Firm 
met Tom Cruide. 

Wie zich voor minstens 600 
fr. misdaadliteratuur aan
schaft, mag zich daarenbo
ven verwachten aan een 
gratis geschenk. In de val 
heet het •werkje, geschreven 
door Dean Koontz in ons 
land nog niet zo heel be
kend, maar toch ai goed 
voor 50 miljoen verkochte 
exemplaren. In de maand 
juni loont de misdaad. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 10 J U N I 

APOCALYPSE NOW 
In het kader van de reeks Tilms n.a.v. „100 jaar film" mocht dit 
epos van Francis Ford Coppola (1979) niet ontbreken. 
Geheimagent Martin Sheen trekt steeds dieper het binnenland 
van Cambodja in met de opdracht de eksentrieke officier 
Marlon Brando te doden. De spanning uit het boek van Joseph 
Conrad werd goed weergegeven en de vertolkingen zijn 
ronduit schitterend. Nadien volgt een dokumentaire over het 
draaien van de film en daaruit mag blijken dat het hoegenaamd 
geen makkie was. (TV 2, om 21u.05) 

Voor wie mocht twijfelen, Madonna id inderdaad het meióje in 
Who'd That GirL Zondag 11 juni op VT4, om 20u.30. 

Z O N D A G I I J U N I 

SEA OF LOVE 
Amerik. psichologische triller (1989) met Ellen Barkin en Al 
Pacino. lïen Newyorkse politieman is in de greep van zijn 
midlife-krisis en klampt zich vast aan de (knappe) hoofd
verdachte van een reeks lustmoorden die hij moet onder
zoeken. (VTM, om 20u. l5) 

D I N S D A G 13 J U N I 

RAIN MAN 
Briljante en ontroerende komedie over twee broers die pas na 
het overlijden van hun vader over mekaars bestaan horen. Tom 
Cruise is de jonge zakenman en Dustin Hoffman diens 
autistische broer. Het verhaal over hun kennismaking en de 
groeiende relatie d^vaalt soms af en de afloop is voorspelbaar, 
maar dit blijft een steengoede film. (Ka2, om 22u. l5) 

DE VLAAMSE EILANDEN 
Dok. over de Vlaamse aanwezigheid op de Azoren, een 
eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Bouwtrant, land-
bouw ,̂ -windmolens en kapelletjes getuigen van die aan
wezigheid en de streek Faial wordt ook weleens Nieuw 
Vlaanderen genoemd. (TV 2, om 22u.55) 

W O E N S D A G \4 J U N I 

COMING HOME 
Indrukwekkende kijk op de effekten van de Vietnamoorlog op 
de mensen die thuis achterbleven. Terwijl Jane Fonda's 
echtgenoot Bruce Dern nog aktief betrokken is bij het konflikt 
gaat zij als ziekenhelpster werken in een hospitaal voor 
oorlogsinvaliden. Aangrijpende film van Hal Ashby uit 1978. 
(Ka2, om 22u. l5) 

D O N D E R D A G 15 J U N I 

VINAYA 
Vlaams-Nederlandse film van Josse De Pauw en Peter van 
Kraaij (1992). Vinaya is een 9-jang jongetje dat bij zijn mémé 
woont en zijn geheimen deelt met het boerepaard Victor. 
Wanneer mémé sterft en Victor spoorloos verdwijnt, trekt 
Vinaya op met de Zw^erver (Josse De Pauw) in wie hij een 
lotgenoot herkent. (TV 2, om 2 2 u J 5 ) 

V R I J D A G 16 J U N I 

JAN RAP EN Z'N MAAT 
lïerste deel van een Nederlands filmdrama (1992) met Jas-
perina de Jong, Paul de Leeuw e a. over de problemen in en 
rond een opvanghuis voor dakloze jongeren. Het tweede deel 
wordt volgende vrijdag uitgezonden. (Ned. 3, om 20u.28) 

BILLY BATHGATE 
Amerik. akriefilm (1991) naar de gelijknamige bestseller van 
E.L.Doctorow. In 1935 woedt in de Bronx de depressie in alle 
hevigheid. Billy, een straatjongen met gezond verstand, is 
ervan overtuigd dat het lidmaatschap van de gangsterbende 
van Dutch Schultz voor hem de sleutel naar het sukses is. Met 
Dustin Hoffman, Nicole Kidman en Bruce Wdlis. (TV 1, om 
20u.50) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 42 
H O R I Z O N T A A L 

1. Geschut waarmee men in 
vroeger tijden ten strijde 
trok (4) 

7. Geheiligde Limburgse ge
meente (4-7) 

10. Kamions (M), maar ook 
snelle race-auto's (5, 9) 

11. Een wapen kapotmaken om 
zo voor iemand te pleiten (3, 
4, 6) 

14. Spannen (5, 6) 

16. Hij werft op stiekeme ^vijze 
soldaten (9) 

18. Met meel gevuld vaatwerk ! 
(8) 

19. Sierlijk tekort aan grond
stoffen voor pottenbakkers 
(8) 

VERTIKAAL 

2. Ook een dame in kloos-
tergewaad kan bejaard zijn 
(4,3) 

3. Daar waar J a n vandaan ge
vlogen k^vam (4) 

4. Die kies je voor je geld als je 
maar tevreden moet zijn met 
wat ze je te bieden hebben 
(6) 

5. De grootste helft van een 
Engels handwapen (4) 

6. Niet bepaald beschaafd (4) 

8. Die hoor je van degene die 
het hoogste woord heeft 
(9) 

9. De oogopslag van een roof
vogel (12) 

12. Manier om aan het bev^ajs 
van een misdaad of over
treding te komen (9) 

13. ItaHaanse rekening (5) 

15. Gemaakt van tweederangs 
metaal (8) 

17. Lehjke tegenvaller (5) 

OPLOSSING 
OPGAVE 41 
Deze oplossing verscheen per 
abuis in de plaats van opgave 
40, die we dus nu geven: 

Horizontaal ; 3. grotesk; 8. kof
fie; 9. kleptomaan; 10. akkers; 
12. ijlkoorts; 13. re; 14. waan; 
16. teoretisch; 17. abces; 18. 
skiverlof; 20. borrelglas. 

Vertikaal: 1. brilslangen; 2. 
stapvoets; 4. spoorzoeker; 5. 
afgeschaft; 6. Heist; 7. gans het 

volk; 8. knar; 11. kerselaar; 15. 
Abba; 19. lok. 

Gezien we het gemakkellijk 
gemaakt hadden door er de 
oplossing bij te zetten, duiden 
w ê geen winnaar aan. Iedereen 
w^as juist... Maar toch onze 
excuses! 

De gele briefkaart met de op
lossing van opgave -42 ver-
w^achten wij ten laatste op 
maandag 20 juni, op ons adres : 
Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„België by na grootste 
NoordzeevervuiUr", 
las Ahasverus 
Waarin een klein land 
groot kan zijn! 

© 
„Bisschop zocht nestwarmte" 
Dat gaat zo met een Vogel 

© 
„Koningsvifet" niet 
vrij zinnig 

© 
Bisschop probeerde pen : 
„Hebban olla Vogala 
nestas bigunnan..." 

© 
Zetduivel: 
Guy Veropstap 

© 
W O W-part i j : 
Verledens tijd 

© 
Fraude bij vinkenzetting 
Vals gezongen ? 

© 

EN OOK DIT NOG • • • 
Z O N D A G 11 J U N I 

HET OOG VAN DE STORM 
Nooit kwamen zoveel persmensen om het leven als vorig jaar. 
Volgens de Internationale Federatie van Joemalisten zouden er 
dan zo'n 115 zijn. Deze dokumentaire, een „keuze van Dekeyser", 
toont beelden (som erg gruwelijke) van oorlogskorrespondenten 
en -fotografen en handelt tevens over etiek en sensatie. (TV 2, om 
19u.50) 
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D e redakt ie on tvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze , scheld- en 
smaadbr ieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publ iceer t zij, naar 
gelang er plaats is. 

D e redakt ie behoud t zich 
het recht voor br ieven in 
te kor ten en persklaar te 
maken . 

Brieven w o r d e n onder
t ekend met naam en 
plaats van herkomst , t en
zij de schrijver verzoekt 
initialen te gebru iken . 

21 MEI 
Ondanks alle laag-bij-de-
grondse verdachtmakingen en 
laffe insinuaties aan het adres 
van het Vlaams Blok, boekt 
deze partij vooruitgang op de 
drie fronten. De score van Filip 
Dewinter is enorm hoog. 

Van Hecke en Tobback zijn de 
koplopers inzake vullspu'werij. 
Het taalgebruik van deze laatste 
is gewoonweg beschamend. Het 
geleuter van Van Hecke inzake 
de koning en de houding van het 
VB is klinkklare onzin. De par
tij Vein Van Hecke is de enige 
partij in de geschiedenis van dit 
land die een koning de woestijn 
heeft ingestuurd. De CVP ne
geerde uit lafheid de uitslag van 
het referendeum in 1950 en Le
opold III mocht ophoepelen. 

De kandidaturen van 3 gewezen 
BRTN-mensen op de SP-Ujst 
tonen dat de openbare omroep 
een rode burcht is vol politieke 
benoemingen. 

Smeergelden ,gesjoemel, aan
zetten tot geldverbranding, 
openlijk liegen... het w^ordt al
lemaal door vele mensen als 
behorend bij de pohtiek be
schouwd. Erg, heel erg. 

De demokratie begint en eindigt 

in het stemhokje. Nu beslissen 
de partijen zelf met wie ze willen 
praten, of nooit willen praten. 

Vooral de SP en de PS maken 
van het federalisme een lege 
doos. Voor hen moeten de re
geringen sjonmetrisch samen
gesteld zijn. 

Stemrecht: ja. Stemplicht; 
neen. 

De uitslcig van Johan Sau-wens 
is fenomenaal. Ook het feit dat 
vele jongeren de weg naar de 
VU gevonden hebben is hoop
gevend. 

De Vlamingen zijn de dupe van 
deze verkiezingen. Ook de de
mokratie loopt averij op. 

De uitslag van deze verkiezin
gen zet Vlaanderen decennia 
terug. De Vlaamse regering 
^vordt tot een afkooksel van de 
nationale regering gedegra
deerd. 

Wilfrled Rosiers, 
Neeroeteren 

WEEREEN 
KONINGSKWESTIE? 
Het is mij een raadsel welk 
schitterend licht aan de basis 
ligt van het oplossen van even
tuele gewetensnood van Albert 
II. Of is het de koning zelf? 

In het persoverzicht van deze 
dagen hoorde ik Leo Maiy-
nissen (Het Volk) terecht ver
klaren: „dat de koning een in
stelling is en als dusdanig niet in 
gewetensnood kan verkeren. 
Als dat zoch zo zou zijn, zou de 
koning geen wetten meer mogen 
ondertekenen en enkel een de
koratie ve rol spelen". Dekora-
tief? Mijns inziens heeft ons 
land meer geld nodig voor een 
dekoratief landschap en/of de-
koratief erfgoed. 

De koning heeft de keuze. Of
wel de wetten goedgekeurd in 
Kamer, Senaat te ondertekenen, ^ 
zonder kommentaar. Zoniet ^ 
maakt hij Kamer en Senaat be- | 
lachelijk en ondemokratisch. 5 

Hij moet met zijn eventuele ge
wetensnood dan maar terecht 
bij biechtvader, bisschop, fami
lie en vrienden. Niet bij zijn 
volk! 
In het tegenovergestelde geval 
kan hij best opstappen. Eender 
welke vorm van staatshoofd zal 
nooit zó duur uitvallen als een 
koninklijke famihe, kinderen, 
kleinkinderen, broers en zusters 
inbegrepen. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

SLAG 
IN HET WATER 
De trikolore stoet van de „vzw 
Tegen het separatisme" op zon
dag 14 mei jl. in de Brusselse 
straten w âs duidehjk een slag in 
het v^^ater. Ondanks de weken
lange gratis propaganda in de 
konservatief katolieke krant La 
Libre Belgique en de vele betaalde 
advertenties in de pers kwamen 
er maximum „5.000 echte Bel
gen" opdagen. Moest het op die 
zonnige zondagnamiddag heb
ben geregend, dan waren de 
trikoloren met nog geen dui
zend. 

90% van de betogers was frans-
talig en van de 10% uit Vlaan
deren was zeker de helft fran
skiljon. Normale mensen trof 
men niet aan in deze stoet. Het 
krioelde er van de snobs, om

hooggevallen arrivisten, adellij
ken en de extreem-rechtse 
stoottroepen w^aren ook van de 
partij. 

Zo o.a. de partij BEB (België-
Europa/e-Belgique), een schep
ping van de adeUijke famihe de 
Merode. Zij komt op voor het 
herstel van de absolute monar
chie en wil de provincies Lim
burg en Luik samenvoegen om 
het probleem van Voeren op te 

De 3Tippie-partij Unie was ook 
militant aanwezig. Zij is ge-
speciahseerd in het vervalsen 
van peterslijsten voor de ver
kiezingen en de max. 50 Unie
militanten schreeuwden in de 
trikolore stoet hateUjke slogans 
tegen Vlaanderen en de Vla
mingen. De Belgicistische stoet 
^verd afgesloten door de Hit-
lerfans van het Front National, 
juist voor de vuilniswagens. 

Het Belgicisme is een typisch 
reaktionair frankofoon Brussels 
verschijnsel dat geen greep 
krijgt op de massa in Vlaan
deren, noch Wallonië en zeker 
niet in de Duitstahge Oostkan
tons. 

De Belgicisten hebben wel 
goede kontakten met de pers en 
sommige organen laten zich 
door deze lepe figuren af en toe 
gebruiken. 

Mark de Vries, Lier 

U Charmante 
& Gezellige hotels 
in de mooiste Hoelqes 
van West Vlaanderen bieden U: 

Midweek, Weekend & Surprise arrangementea 
Bij boeking midweek = ües ciiampagne. (nietjuii & aug.) 

INFO S 057/22.87.15 
"TflvêrtëntTe" 

uitknippen 

VERWARRING 
Ik verneem in de pers dat de 
BRTN een nieu^ve soep-serie 
plant met als titel „Thuis". 

In februari verscheen bij uit
geverij Houtekiet mijn jongste 
roman met dezelfde titel. Dat 
boek werd al uitgebreid onder 
dezelfde titel aangekondigd in 
de zomer van 1994. Ondertus
sen hebben zow^at alle bladen er 
aandacht aan besteed. Het pu
bliek reageert entoesiast. Het is 
zeker geen soap-roman en ik 
vind het dan ook erg jammer dat 
er in die zin door de plannen van 
de BRT verwarring wordt ge
zaaid. Verwijzend naar het be
staan, tenminste ethisch, van 
zoiets als eerstgeboorterecht, 
heb ik een brief geschreven aian 
de heer Cas Goossens, direk-
teur-generaal van de BRTN, 
met het verzoek er bij de makers 
van het bewuste programma op 
aan te dringen de titel van de 
reeks te veranderen. 

Mare Andries, Hove 

nv de winne-fabrisac 

x^ / migrostraat 188 
\ / B 9800 sohoonuunie 

dendermonde 
0B8/42 33 04 - 48 39 16 

drukkerü 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
ketdngformulieren 
boekdruk 
directmail 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover u i ^ n g parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ̂  
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp. 
\ 050 35 74 04 .'' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tyd voor U 

Gordiinen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar en/anng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2.170 ppn WE of midweek, vele extra's. 

Spec arrangementen met dubb. Whirlpool in de kamer. 
" — " " 1 10 km Brugge/Oostende. 

J ' S Bel voor folder: 
f ^ A i 059/26.82.97-26.83.80 

fox 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDINC 

• Vermees 
JL. / Steenhouw/ersvest. 52 

ANTWERPEN 

^N;,^wwt^«««^. •-^.,.t«». » . W . Y C ^ 

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 

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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liSMIJlR 
EGMONT, DOORBRAAK EN ONZALIGE GEDACHTENIS 
„ We moeten elkaar eeiu spreken, zo kan het niet langer," 
In zijn boek "De kelen van de Wetstraat" noemt Hugo de 
Ridder dit "kattebelletje " van Hugo Schiltz uit 1976 aan de 
toenmalige ^oc'uiiut'uche co-voorzitter Willy Clao het 
startpunt van een politieke maaUtroom die zou uitmonden 
in het Egmontpakt, en de eerste deelname van de Volksunie 
aan een Belgische regering. Er werd een zware prijé voor 
betaald, Egmont werd in de Volksunie een onzalige 
gedachtenis. 

H
et Egmontpakt werd af
gesloten in de nacht van 23 
op 24 mei 1977 tussen de 
voorzitters van CVP-PSC, 

BSP-PSB, VU en FDF. Volgens 
Hugo de Ridder verwekte dit 
akkoord dat begon met de ope
ning van Schiltz naar de so-
ciahsten hoop op pacifikatie, 
maar lokte het historische span
ningen uit. „Het maakte en ver
nietigde politieke carriè res. Het 
smeedde en verbrak vriend
schappen, het reet partijen uit
een, deed nieuwe poHtieke spel
regels ingang vinden en bereikte 
een hoogtepunt op 11 oktober 
1978 met het spektakulaire ont
slag van Leo Tindemans voor de 
tv-kamera's: "Ik verlaat deze tri
bune, ik ga naar de koning en 
bied het ontslag van de regering 
aan."" 

De woorden van De Ridder uit 
1983 klinken vandaag wat bom
bastisch, maar zijn daarom niet 
minder korrekt. KrLi Hoflack vat 
in zijn "Monologen met Hugo 
Schiltz" uit 1992 de gevolgen 
van het Egmontpakt voor de VU 
in volgende zLn samen: „de 
Volksunie kreeg een klap die de 
partij vijftien jaar na de feiten 
nog steeds niet heeft verwerkt." 

KOMPROMISSEN 
Velen weten vandaag over het 
Egmontpakt en de daaropvol
gende akkoorden van Stuyven-
berg van januari 1978 weinig 
meer te vertellen dan dat ze voor 
Vlaanderen nadelig w^aren. Eén 
van de hoofdrolspelers in de 
onderhandelingen, ergerde zich 
trouwens toen reeds blauw aan 
het feit dat hij het pakt moest 
verdedigen tegenover lieden die 
het niet kenden. Hugo Schiltz in 
de aangehaalde monologen: „Ik 
zie de vertegenwoordigers van 
de Vlaamse beweging nog zitten 
in het vergaderzaaltje op het 
Barrikadenplein. (...) De edele 
heren zaten erbij en keken ver-
•wachtingsvol toe of ik mij zou 
verontschuldigen. Ik dacht er 
niet aan. Op zeker ogenblik rie
pen enkelen op tot een per
soonlijke kampagne tegen de 
verdedigers van het pakt. "Bel ze 
's nachts uit hun bed zodat ze 
niet kunnen slapen." Dat had 
niets meer met pohtiek te maken. 
Men wou Hugo Schiltz treffen 
omdat hij een politikus w âs die 
kompromissen sloot en geen 
Sint-Joris die op een mytische 
manier met zijn zwaard de 
Waalse draak onthoofdde. De 
enige die daar niet aan meedeed 
en het dossier kende, was Alois 
Gerlo. Het is voor mij ontzettend 
moeilijk om te praten met men
sen die hun dossiers niet kennen 
en weigeren aan politiek te doen. 
J e kan niet aan politiek doen 
zonder kompromissen te sluiten. 
Is dat zo moeilijk om te be
grijpen ? 

Het citaat kentekent de verhitte 
sfeer van die dagen. Maar wat 
hielden deze vandaag zo ver
guisde kommunautaire pakten 

van Egmont en StU3rvenberg dan 
juist in? EL) Witte vat het als 
volgt samen in "Pohtieke ge
schiedenis van België": „Deze 
Egmont-Stuyvenberg-overeen-
komsten voorzagen nog steeds in 
ruime bevoegdheden voor de na
tionale regering en Parlement, 
maar bezorgden de Franse en 
Nederlandse taalgemeenschap 
eigen gemeenschapsraden die 
over de kulturele en persoons
gebonden materies beslissings
recht hadden, terwijl Vlaande
ren, Wallonië en Brussel daar
naast elk een gewestraad, be
voegd voor de "grondgebonden" 
beleidsaspekten, en een afzon
derlijke uitvoerende deelrege-
ring kregen. In de Brusselse 
deelregering heerste echter geen 
pariteit tussen Frans- en Ne-
derlandstaligen en aan de frank-
ofonen in de randgemeenten 
werden inschrijvingsrechten 
toegekend, die hen in staat stel
den in Brussel te stemmen; ze 
kregen ook eigen gemeenschaps-
kommissies als tegenhangers 
voor de Nederlandse Kuituur-
kommissie van de Vlaamse Brus-
selciars." Het Egmontpakt 
poogde de Vlaamse eis van het 
tweeledig federaUsme te verzoe
nen met een drieledige gewest-
vorming die door Walen en 
Franstalige Brusselaars geëist 
werd, en waar reeds een aanzet 
toe gegeven ^vas met het be
ruchte grondwetsartikel 
107quater. In die zin vormde het 
Egmontpakt het spoor waarop 
de verdere staatshervorming tot 
aan het Sint-Michielsakkoord 
zich zou ontwikkelen. 

SPLITSING B-H-V 
In "Van binnenuit bekeken" zet 
het gewezen Limburgs VU-par-
lementsHd Evrard Raékin de po
sitieve en de negatieve kanten 
van het Egmontakkoord voor 
Vlaanderen naast elkaar. Wie 
vandaag de balans van Raskin 
overleest, zal glimlachen om 
sommige zaten die vandaag al 
zolang ingeburgerd zijn, maar 
zal zich ook ergeren over zaken 
die in het Egmontpakt voorzien 
waren en tot op de dag van 
vandaag hoog staan in het ei
senpakket van de Vlaamse be
weging. 

Volgende punten noemde Ras
kin positief voor Vlaanderen: 
volstrekte autonomie voor 
Vlaanderen op een aantal ter
reinen (binnen het kader van de 
Vlaamse gemeenschap of het 
Vlaamse gewest); verbetering 
van de positie van de Brusselse 
Vlamingen; oprichting van het 
Vlaamse kiesarrondissement 
Brussel-HaUe-Vilvoorde (af
splitsing van het tweetalig 
hoofdstedelijk gebied); eentalige 
kandidatenlijsten voor de ver
kiezingen te Brussel; kreatie van 
twee kiesdistrikten voor de Eu
ropese verkiezingen; een be
perkte aanzet tot oplossing van 
het repressievraagstuk. 

In de balans van het gemeen-
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De VU-top ten tijde van Egmont. V.Ln.r.: Frand Van Der Ebt, Vic 
Anciaux, Hugo Schiltz, Rik Vandekerckhove, Hektor de Bruyne en 
Maurih) Coppieter,). 

schapspakt die WIJ op 26 mei 
1977 publiceerde, wrordt daar 
nog aan toegevoegd dat er ner
gens aan de taal'wetgeving wordt 
geraakt, en dat het Brussels ge
west tot de 19 gemeenten be
perkt bhjft, tw^ee zaken die in die 
tijd blijkbaar helemaal niet evi
dent waren. 

Nadelig vond Raskin dat een 
groot aantal materies nationaal 
bleven (ongeveer zes achtsten); 
dat de gewesteUjke materies om
vangrijker waren dan de ge
meenschapsmateries; dat in de 
zes facUiteitengemeenten en in 
een aantal wijken van andere 
Vlaamse gemeenten rond Brus
sel aan de Franstaligen een uit
dovend inschrijvingsrecht toe
gekend vv̂ erd in een Brusselse 
gemeente; dat de verdeelsleutel 
van de dotaties aan gemeen
schappen en gewesten onvol
doende rekening hield met het 
Vlaamse bevolkingsovervricht; 
dat de facihteiten in de zes rand
gemeenten uitgebreid werden; 
en dat de Vlamingen slechts 13 
van de 24 Europese zetels kre
gen, terwijl hun bevoUcingseian-
tal hen recht gaf op minstens 14 
zetels. Het dient gezegd dat de 
huidige stand van de Vlaamse 
staatsvorming aan heel wat van 
de Egmontgebreken (met uit
zondering van de faciliteiten, die 
in de grondwet w^erden veran
kerd) een deftige mouw gepast 
heeft. 

Zoals al gezegd, het verzet tegen 
het Egmontpakt was hevig en 
emotioneel. Dit verzet werd bo
vendien door de toen nog ui
termate machtige katolieke pers 
gestimuleerd, op Het Belang van 
Limburg na, zo herinnert Raskin 
zich. Natuurlijk verzetten ook de 
hberalen zich vanuit de oppo
sitie. Het liberale Willemsfonds 
joeg z'n leden schrik aan met 
flamingante standpunten. Het li
berale Aa^laA Het LaatdteNi£uu<d 
noemde het akkoord een "his
torische misdaad". 

Maar dit verzet werd weinig 
ernstig genomen. Het anti-Eg-
montverzet dat volgens Raskin 
in het VU-vlees sneed, kwam uit 
drie hoeken: de oprechte strij
ders voor meer Vlaamse rechten 
in Brussel en de rand; het goed 
georganiseerde en wijd vertakte 
Davidsfonds; en andere radikale 
verenigingen als Were Di, Voor
post, Broederband en ANZ. In 
WIJ (2/6/77) verweet Toon Van 
Overdtraeten de anti-Egmonters 
terecht: „Veel van deze groepen 
en verenigingen hebben gezwe

gen, toen in 1970 de grendel-
grondwet tot stand kwam. De 
vaders van deze slechte grond
wetsherziening werden weinig 
of niet lastig gevallen. Nochtans 
hadden zij voor hun geknoei de 
hoogst mogelijke prijs betaald: 
het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid, de grendels, de pa
riteit, de hberté du pè re de fa
milie. De Volksunie stond in de 
strijd tegen de grendelgrondv^ret 
praktisch alleen." 

DILBEEK 
Het is verkeerd te menen dat de 
Vlaamse Beweging zich in blok 
tegen het Egmontpakt verzette. 
De toenmcJige voorzitter van het 
socialistische Vermeylenfonds 
Abu Gerlo nam bvb. omwille van 
Egmont ontslag als voorzitter 
v£m het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen ( O W ) . 
Een aantal prominenten, onder 
wie prof. Couturier, Johan 
Daisne, Vaast Leysen, prof. 
Ronse, prof. Van Gerven, prof. 
De Ploey, mr. Wildiers en mr. 
Lambrechts, ging bovendien in 
op een oproep van gewezen VU-
senator prof. Leo Elaut tot een
heid tussen de pohtieke verant-
w^oordelijken en de anti-Eg-
mont-groepen: „Ondergeteken
den menen (...) dat een waak
zame en kordate maar positieve 
begeleiding van de politieke ver
antwoordelijken bij deze poging 
voor de Vlaamse gemeenschap 
méér vruchten kan opleveren 
dan een louter negatief afwijzen 
of een terugkeer naar de voor de 
Vlamingen ongunstige dubbel
zinnigheid en het immobilisme 
van de voorbije jaren." 

De oproep kon evenwel niet 
meer verhinderen dat in Dilbeek 
een massaal bijgewoonde anti-
Egmont-betoging op touw gezet 
v^rerd. Hoewel de manifestatie, 
zoals bvb. bleek uit het mee
gedragen spandoek "Nous avons 
été VU" een duidelijk anti-
Volksunie-cachet droeg, stapten 
verschillende VU-mandataris-
sen uit Vlaams-Brabant en Brus
sel, en de VU-parlementsleden 
Jorissen, Valkeniers, Belmans 
en Goemans mee op. 

Het Egmontpakt was nochtans 
in de VU-Partijraad met 62 te
gen 31 stemmen goedgekeurd. 
Het was een bewogen verga
dering. Op de kamerleden An
ciaux en Peeters na stemde o.m. 
het ganse arrondissement Brus
sel tegen. De Volksunie trad 
daarop met twee ministers, wij
len Hektor de Bruyne en wijlen Rik 
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Vandekerckhove, en één staatsse-
kretaris. Vu: Anciaux, toe tot de 
regering Tindemans. Alauritd 
Coppieter^ werd aangesteld tot 
voorzitter van de Kultuurraad 
der Nederlandse Kultuurge-
meenschap. In de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 
stemde Jef Valkeniers tegen de 
regeringsverklaring. In de Se
naat stemde Boè Ma&t tegen. Goe-
maru en Joruden onthielden zich. 
Op dat ogenblik had Lode CLud 
de partij al verlaten. Hij richtte 
de Vlaamse Volkspartij ( W P ) 
op. Eerder nog had Karel Dillen 
de Vlaams-Nationaie Partij 
(VNP) opgericht. Beide scheur-
partijen zouden later samen
smelten tot het Vlaams Blok. 

De Egmont- en Stuyvenbergak-
koorden zijn nooit uitgevoerd. 
De historici halen daarvoor ver
schillende redenen aan. „De ver
schillende interpretaties van Vla
mingen en Walen, onvoldoende 
vertrouwen, politieke afrekenin
gen, en het feit dat premier Tin
demans het pakt niet volledig 
verdedigde omdat hij het niet als 
zijn geesteskind beschouwde, 
zouden het op de klippen doen 
lopen", vat Hoflack samen. 

Het hardnekkig anti-Egmont-
verzet Het diepe sporen na bin
nen de Volksunie, maar ook bin
nen de kristendemokratische fa
milie, en heus niet alleen omvrille 
van de "Vlaamse toegevingen". 
Openhjk en heimelijk ijverden 
unitaristen met invloed tot de 
allerhoogste regeringskringen 
voor de mislukking van het Eg
montpakt, dat hoedanook een 
einde stelde aan het unitaire Bel
gië. 

DE REKENING 

Vanuit VU-zijde werd daarom 
aangedrongen op een snelle re
alisatie van het akkoord, on
danks de bezwaren die de Raad 
van State opperde. Het ver
sterkte nog het verzet, en het 
vergrootte de tweespalt binnen 
de CVP, waar de groep anti-
Egmonters rond Tindemans 
groeide. De premier zag als 
enige uitweg het spektakulaire 
ontslag van de regering. 

Bij de daaropvolgende verkie
zingen van 17 december 1978 
kreeg de Volksunie de rekening 
gepresenteerd; ze verloor zes ka
merzetels en meer dan 170.000 
kiezers. Een enorme klap. Maar 
een klap die vandaag gerela
tiveerd kan worden. Na de ver
kiezingen van 1978 behield de 
Volksunie toch nog steeds 14 
kamerzetels, vier meer dan na de 
verkiezingen van '91, en onge
veer 390.000 kiezers voor de 
kamer, zon 40.000 meer dan de 
338.000 van 21 mei jl. voor de 
eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaamse Raad. De mate w^aarin 
deze laatste een eigen dynamiek 
naar meer zelfbestuur zal ont
wikkelen, kan binnen en buiten 
de VU de diskussie weer doen 
oplaaien of de stimulerende rol 
van het demokratisch Vlaams-
nationalisme in die Vlaamse 
staatsvorming de elektorale 
klappen die het daarvoor in-
kasseerde wel waard was. Maar 
dat is geschiedenis voor mor
gen. 

Peter Dejaegher 
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