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DE OUDE
DROOM
p dinsdag 13 juni 1996
k w a m het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams
parlement samen. Dit is
een belangrijke datum in onze
geschiedenis en het rezultaat van
een ontvoogdingsstrijd die in de
vorige eeuw begon.
Toen na de kortstondige ,,revolutie" van 1830 door de toenmalige grootmachten het koninkrijk België werd samengeklutst tot een sterk gecentrahseerde frankofone staat werden
meteen de kiemen gelegd voor
een hardnekkig nationaliteitenkonflikt. D a t dit kluwen uiteindelijk uit mekaar w^erd gehaald is
te danken aan de overlevingsdrang van het Vlaamse volk en
aan het onverdroten w e r k van
generaties
flaminganten.
In de slotbeschouwing van zijn
boek over de koningen van België schrijft J e a n Stengers dat de
essentie van de Belgische geschiedenis hoofdzakelijk terug te
brengen is tot „...het ontstaan en
de ontwikkeling van een nieuwe
natie binnen de Belgische: de
Vlaamse natie."
D e Vlaams-nationalisten hebben

O

DE NIEUWE VL^AMSE RAAD VAN START

RECHTSTREEKS
VERKOZEN MAAR
VASTGESCHROEFD
OgeiuchijnLljk stevenen CVP en SP in ijltempo af op een
akkoord voor de vorming van een roonurode VLaanue
regering. De grote tttruikebteen van de vorige CVP-SPVU-koalitie, het me^taktieplan, werd weggeblazen ab gold
het de pluizebol van een paardebloem. Tegen eik gezond
verétand in werd de biezonder krappe meerderheid van één
zetel ab een verwaarloosbaar probleempje beschouwd.
SP-voorzitter Tobback waant
zich n a d e o n v e r w a c h t e i n s t a n d h o u d i n g v a n zijn partij o p 21
mei o n a a n t a s t b a a r . B i n n e n d e
S P is hij d a t o o k z o n d e r twijfel.
D e s e n a t o r w a s zelfs zo h o o g m o e d i g te v e r k l a r e n d a t hij d e s n o o d s zijn e e r s t e r e c h t s t r e e k s
verkozen Vlaamse Raadsfraktie
a a n h u n g l o e d n i e u w e zetels zou
vastschroeven. Deze woorden
mogen misschien voor
een
k r a m p g e z o r g d h e b b e n in d e
SP-billen o p die zetels, m a a r bij
een a a n t a l r a a d s l e d e n v a n T o b b a c k ' s a a n s t a a n d e koalitiepart-

ner, d e C V P , s o r t e e r d e n ze een
o m g e k e e r d effekt.

daarin een vooraanstaande rol
gespeeld, niet in het minst de
Volksunie die haar federalistisch
p r o g r a m m a aan de behoudsgezinde politieke partijen heeft opgedrongen. Een belangrijk onderdeel daarvan was de oprichting van een eigen volksvertegenwoordiging.
E^n
oude
droom, sinds dinsdag werkehjkheid geworden.

Regionahsering is geen uitsluitend „Belgisch" fenomeen. In andere Europese landen is eenzelfde beweging aan de gang om
volkeren of historisch gegroeide
entiteiten meer zelfbestuur te geven.

D e CVP-flamingant
Herman
Suykerbuyk d r u k t e dit o n g e n o e g e n plastisch uit vlak v o o r d e
eedaflegging v a n d e m e e r d e r heid V l a a m s e s c h r o e v e n en b o u t e n . H e t zal w e i n i g e n v e r b a z e n
dat S u y k e r b u y k het v o o r t o u w
n a m v a n h e t verzet. Hij is o p een
leeftijd g e k o m e n d a t hij v o o r
zijn politieke k a r r i è r e n o g weinig te v r e z e n heeft. Hij staat
b e k e n d als i e m a n d uit d e r e c h tervleugel v a n d e C V P . E n hij is
een t r o u w I J z e r b e d e v a a r t g a n -

Hier past, over alle generaties
heen, een woord van dankbaarheid aan allen die tot de verwezenHjking hebben bijgedragen. Beetje bij beetje — soms
tergend traag, soms met grote
passen — zijn zij erin geslaagd
Vlaanderen en de Vlamingen
zelfbewustzijn en zelfrespekt te
geven, een verknechte bevolking
aan vreemde meesters te onttrekken om er een volk van te maken.

D a a r bovenop ontwikkelt zich de
Europese Unie die steeds meer
en meer bevoegdheden naar zich
toetrekt maar w a a r de oude staten het voor het zeggen hebben.
O m d a t de regio's zich door deze
onnatuurlijke konstrukties niet
langer vertegenwoordigd weten
groeit hun verlangen om rechtstreeks bij het bestuur van de E U
te w o r d e n betrokken. O o k de
Volksunie ^vil dat Vlaanderen, en
w a a r het kan samen met N e derland, zijn zeg kan doen in
zaken die mens en kuituur rechtstreeks aanbelangen.

N a zoveel staatshervormingen is
Vlaanderen van kulturele autonomie naar een gemeenschap
binnen een federale unie gegroeid. M a a r de tijd staat niet
stU. Bevoegdheden die vandaag
nog ten onrechte, gedeelteUjk of
globaal, federaal worden uitgevoerd zullen op termijn ook aan
de regionale regeringen w o r d e n
toegewezen. Wij denken hier aan
tewerkstelling,
gezondheidszorg, fiskaliteit, justitie, ontwikkehngssamenw^erking...

Deze regionalisering betekent
echter niet dat naties zich opsluiten binnen h u n intieme grenzen, wat supra-nationale zorg
behoeft moet in samenwerking
gebeuren. Regionalisering w ü
vooral zeggen een beleid voeren
dat vanuit de basis vertrekt en
niet omgekeerd. Voorwaarde is
echter dat iedereen zich bewust
is van de kracht van de eigen
identiteit, deze doet respekteren
w a a r nodig en ze buiten de grenzen bekend maakt.

Deze bouwwerf zaL, eeru afgewerkt, de fojte dtek worden van de leden
van de Vlaanue Raad. Als de schroefdraad van de meerderheïdszeteló
maar van goede kwaliteit is...
g e r die h o o p t v a n de n i e u w e
V l a a m s e R a a d m e e r te m a k e n
d a n een s t e m m a c h i n e t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t federale b e Vanuit de eigen identiteit zijn
andere kuituren beter begrijpbaar, bovendien leidt grotere
zeif-kennis van mogelijkheden
en gebreken tot meer nuancering
en verdraagzaamheid.
N u Vlaanderen over eigen instellingen beschikt kan het zowel
naar binnen als nciar buiten volop
zichzelf zijn.
D e Volksunie had gehoopt mee
het beleid van de nieuwe
Vlaamse regering te bepalen, dat
ziet er vooralsnog zo niet uit.
H o e de formatie reilt en zeilt
leest u elders in ons weekblad,
maar zeker is dat de twee partijen die een regering wollen vormen ^veinig ambitie hebben om
er samen met dit eerste rechtstreeks verkozen parlement iets
moois van te maken.
Is het hoogmoed ? O f platte berekening vanwege de federale
formateur die als zijn voorganger
van Hameln de ratten samenfijfert?
Dit weinig fraaie vertoon weerh o u d t ons niet de VU-fraktie in
het Vlaams parlement grote
w e r k k r a c h t toe te wensen, immer indachtig dat de belangengroep die zij er vertegenwoordigt
Vlaanderen heet.

leid. Aaj\ Het Laattite Nieuw.) verklaarde Suykerbuyk onomwond e n : , , T o b b a c k m o e t niet d e n k e n d a t hi; mij a a n mijn b a n k zal
v a s t s c h r o e v e n . " Volgens S u y kerbuyk
zal een
mogelijke
Ilieu^ve V l a a m s e r e g e r i n g v a n
C V P en S P niet l a n g s t a n d
h o u d e n en v e r p l i c h t w o r d e n o m
n a a r een d e r d e partij o p z o e k t e
gaan.

POKERSPEL
In d e m e d i a •was d e voorbije
w e k e n al herhaaldelijk o p de
on-werkbare k r a p p e m e e r d e r heid gewezen. D e meeste waarn e m e r s w a r e n d e m e n i n g toeg e d a a n d a t d e C V P - en S P onderhandelaars een pokerspelletje o p v o e r d e n . Uiteindelijk,
w a n n e e r h e t hele V l a a m s e r e g e e r p r o g r a m m a bijna in k a n n e n
en k r u i k e n w a s , z o u d e n ze tot
i n k e e r k o m e n en een u i t b r e i d i n g
v a n de m e e r d e r h e i d z o e k e n .
D e z e d e p a n n e r e n d e partij zou
d a n ^vel niet te veel p u n t e n en
komma's aan het roomsrode akk o o r d m o g e n wijzigen, e n e e n
ministerpostje krijgen m e t w a t
o n b e d u i d e n d e p r u l l a r i a als b e voegdheid.
Iedereen dacht dat dat het taktische politieke spelletje w a s d a t
gespeeld w e r d . Alaar verleden
w e e k e n d meiakte T o b b a c k d u i delijk d a t d e p o k e r s p e l - s t r a t e g i e
o m de d e r d e p a r t n e r te lijmen

Maurits Van Liedekerke
(lee.) verder blz. 7)
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DOORDEWEElö
• E^n Vlaamse wetenschapper heeft een pil gemaakt die malaria geneest
in vijf dagen. Hertvt^ Jaruen
zag zich echter verplicht om
zelf een bedrijf op te richten
om zijn wondermiddel te
produceren, ^vant de bestaande farmaceutische bedrijven w^aren niet geïnteresseerd. Het zovele andere
en dure medicijnen overbodig makende geneesmiddel zou niet in hun marketing-strategie passen.
• Hoofdredakteur
Terry
Verbiest verlaat TV Brussel
voor VT4. Daar volgt hij
Dirk Verhofstadt op als
programma-direkteur. Om
de tegenvallende kijkcijfers
van de jongste kommerciële
zender te verbeteren wil
Verbiest meer Vlaamse produkties.
• Enkele eenheden van
onze para's •waren verleden
w^eek op oefening in de
Franse Pyreneeën. De balans: twee doden. De eerste
groene muts maakte een val
van 20 meter, de andere
bez\veek aan een hartaanval
na een uiterst zw^are uithoudingsmars.
• Els de Temmerman, bekend van haar werk als
joemaliste in
Rwanda,
heeft in Nederland de 'Prijs
van de Dagbladjoernalistiek' gekregen. Zij mag de
eraan verbonden 10.000
gulden in ontvangst nemen
voor een artikelenreeks m
De Volkskrant.
I In de koninklijke krypte
te Laken zullen binnenkort
vier nieuw^e sarkofiagen
worden geplaatst. Na het
overhjden van Boudewijn
waren alle bestaande grafmonumenten
ingenomen.
De werken zullen bijna 18
miljoen fr. kosten.
• De Italiaanse hefhebbers
van mooie, schaarsgeklede
dames mogen bhjven dromen: Berlusconi mag, als
het aan de bevolking ligt,
zijn drie televisiestations
blijven
behouden.
Dat
houdt in dat hij ook ongeremd politieke propaganda bhjft maken voor
zichzelf. Forza ItaHa!
• In Frankrijk zorgden de
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw voor een vooruitgang
van
ekstreemrechts. Na de eerste ronde
lijkt het er zelfs op dat het
Front National in meerdere
Franse gemeenten een burgemeester zal mogen leveren.
• Het beestje heeft voorlopig nog geen naam, maar
ook zonder kan de tuimelaar in de Schelde rekenen
op de nodige mediabelangstelhng. Het is sinds 1960
geleden dat dit zoogdier
nog in de Schelde werd
waargenomen. Dat sommigen zeer begaan zijn met het
dier moge blijken uit het feit
dat onmiddeUijk kan -worden ingegrepen -wanneer
het in moeihjkheden komt.
Het gaat dan naar een rehabilitatiecentrum
voor
zeezoogdieren. Hoe is het
mogelijk ! ? !

VOS-KONGRES
Vanuit het landelijke kongres
van het Verbond van Vlaamse
Oudstrijders (VOS) in Turnhout werden geluk-wensen gestuurd naar het Vlaamse parlement, dat voor het eerst rechtstreeks en demokratisch verkozen -werd. Bij -wijze van geschenk bieden de Vossen het
Vlaamse parlement een bijzonder memorandum aan, nl. de
resoluties van hun landelijk
kongres:
Standpunten
en
Strukturen voor Vlaamse Bewegers in het Derde Millennium.
De Vossen roepen het Vlaamse
parlement tevens op om een
amnestie-gebaar te stellen. "Zoals bij de installatie van een
staatshoofd of bij gehjkaardige
gebeurtenissen een humanitair
gebaar gesteld wordt, is er nu
voor het nieuwe Vlaamse Parlement een unieke kans om zelf
de rechtvaardige maatregelen te
treffen die een einde maken aan
de sociale en humane gevolgen
van de repressie."
Tijdens het bezinningsmoment
'75 jaar V O S " op de vorige
IJzerbedevaart hadden de Vossen België nog één ultieme kans
geboden om eindelijk de sociale
en humane gevolgen van de
repressie op te ruimen voor de
verkiezing van het nieuwe
Vlaamse parlement. Dat is niet
gebeurd, en nu verhest België
voor het Verbond V O S "steeds
meer bestaansredenen".
Het Verbond ijvert verder voor
en met een Vlaams Burgerforum, "een eigentijdse Vlaamse
initiatievenbeurs met en van
vooruitstrevende
Vlamingen.
Deze koördinatiebeweging, een
officieel erkende instelling met
een toekomstgericht projekt
moet opgebou-wd worden vanuit de basis, vanuit de -wijken en
femeenten. Het Burgerforum
analiseert de energie en de
rijke revaring van de Vlaamse
verenigingen die ieder op hun
manier bijdragen tot de vorming
van vlaamsbewxiste -wereldburgers.

Dat verdrag moet in september
herzien worden. In januari van
dit jaar kreeg een voorstel om de
wapens te verbieden al de steun
van 26 landen, w^aaronder België en Nederland. Maar dit
voorstel slaat vooral op het gebruik van de Ijiserwapens, niet
op onderzoek, produktie en
transport.

KAMENGE
Het Boeroendese leger heeft
een bloedbad aangericht onder
de bewoners van twee Hutuwijken in de hoofdstad Bujumbura. Het leger, dat vooral uit
Tutsi's bestaat, -wou de wijken
Kamenge en Kinama van Hutu's
zuiveren. De meeste be-woners
w^aren voordien gevlucht. Toch
zouden er nog achterblijvers gedood zijn, vooral bejaarden en
kinderen. Er werden woningen
in brand gestoken en geplunderd. Volgens een woordvoerder van Frodebu, de grootste
partij van het land, heeft een
onderzoek naar het optreden
van het leger -weinig zin, omdat
het leger sterker is dan de regering. Er verblijven momenteel haast geen Hutu's meer in
Bujumbura.
Waarnemers van de VN, buitenlanders en joernalisten w^erden tijdens de militaire interventie op een afstand gehouden.
De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben een onderzoek gevraagd naar de slachting in Kamenge.

EK 2000
België en Nederland zijn de
gastlanden voor het Europese

voetbalkampioenschap
van
2000. Zo beveelt de organisatiekommissie unaniem het Uitvoerend Komitee van de Uefa,
de Europese voetbalfederatie,
aan. Het UK moet deze aanbeveling officieel bekrachtigen
op 14 juli. De voorzitter van de
Belgische voetbjJbond Michel
D'Hooghe noemt dit een formaliteit.
De Lage Landen waren de enige
kandidaten voor de organisatie
van het belangrijkste sportevenement ter wereld op de Olympische Spelen en de Wereldbeker Voetbal na. Nochtans
heeft het niet veel gescheeld of
Nederland en België zagen
Euro 2000 aan hun neus voorbijgaan. Financiële onduidehjkheden en kapaciteits- en veiligheidsproblemen in de voorgestelde stadions deden de Uefa
tot op het laatste ogenblik twijfelen. De beslissing van de
Vlaamse overheid om 250 miljoen bij te dragen voor de verbou-wing van het Brugse Olympiastadion, trok de Uefa over de
streep.

land het beste leger heeft van de
•wereld en dat •we daar erg trots
op zijn."
Over ex-Joegoslavië gesproken, de VS, de Navo en de VN
hebben niet veel meer om trots
over te zijn. Lord Owen bood
zijn ontslag als onderhandelaar
aan en •werd vervangen door de
Z^weed Carl BUdt. Er zijn nog
steeds bijna 150 VN-blauwhelmen gegijzeld. De oprichting
van de "snelle interventiemacht"
schept w^at snelheid betreft
evenveel verwachtingen als de
vorming van de nieuwe Vlaamse
regering. In de VS •wil het Kongres een opheffing van het •wapenembargo tegen Bosnië. Clinton dreigt ermee z'n veto te
gebruiken •wanneer de Senaat
dit voorstel steunt.
De Bosnische Serviërs hebben
intussen vrij spel. Niet alleen de
Amerikaanse reddingsstunt van
O'Grady is gelukt. Ook de gijzelingsstunt van de blau^whelmen door de Bosnische Serviërs. Een provokatie van de
•wereldgemeenschap die wel
eens tot de terugtrekking van
alle blauw^helmen zou kunnen
leiden.
Dinsdag werden nog eens meer
dan honderd gegijzelde VNblauwhelmen •vrijgelaten. Er
bleven toen nog 14 blau^wmutsen gevangen. Tegelijk dreigden
de Bosnische Serviërs ermee de
bevoorrading van de blauwhelmen in Gorazde niet door te
laten, tenzij het door het Bosnische regeringsleger heroverde
gebied opgegeven wordt.

O'GRADY

Amerika heeft een nieuw^e held:
FI6-piloot Scott 0'Grady. De
man die door die boze Bosnische Serviërs neergehaald
•werd toen hij hun stellingen
trachtte te bombarderen. Die
zich zes lange dagen schuilgehouden heeft in de bossen, waar
die boze Bosnische Serviërs ongenadig jacht op hem maakten. De inw^oners van Sarajevo leven
Die uiteindelijk in ware Viët- •weer net als in de eerste oornam-stijl door Amerikaanse eli- logsjaren, onder een konstante
tetroepen opgepikt -werd nadat granatenregen, met scherphij radiokontakt had -weten leg- schutters die de belangrijke
gen. President Clinton mocht kruispunten bestrijken, zonder
opgelucht verklaren dat "ons stromend w^ater, elektriciteit of

LASERWAPENS
De Vlaamse vredesbeweging
zal van het verbod op laser-wapens het belangrijkste tema
van de Vlaamse Vredesweek
maken. De Vredes^veek vindt
plaats in oktober. In verscheidene landen %vorden laserwapens al in het geheim uitgetest.
Laserwapens kunnen de vijand
definitief verbhnden. Deze w^apens kunnen het -vijandelijk terrein aftasten met een onzichtbare straal die tot een kilometer
ver reikt.
Wanneer ze op grote schaal geproduceerd worden, zijn de
blindmakende -wapens niet duur
en makkelijk te hanteren. Ze
worden op een konventioneel
geweer gemonteerd, en gevoed
via batterijen. Het -wapen -werkt
bovendien geluidloos, onzichtbaar, hoeft niet herladen te worden en laat geen ballistische
sporen na. Er is nau-welijks bescherming mogelijk. Men kan
slechts één oog afdekken, zodat
bij een treffen tenminste één oog
gespaard blijft.
Het Internationale Komitee van
het Rode Kruis en Human
Rights Watch -willen het verbod
op laserwapens opnemen in het
VN-Wapenverdrag van 1980.

- RÖ**)Oh*P 6 ? 5 ^

Het nieuwe Meötaktiepian zonder De BatdeÜer laat alle betrokken partijen de vrije hand. De
natuur zal er wel bij varen.
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gcis. De luchtbrug naar Sarajevo
is al acht ^veken gesloten. Er
wordt al twee weken gew^acht
op hulpkonvooien, die door
Bosnisch-Servisch gebied moeten, en daar het grootste deel
van hun lading moeten afladen.

BRUISEND
BRUSSEL
Het beeld van Brussel in Vlaanderen is niet rooskleurig. Dat is
algemeen bekend. Er wonen teveel vreemdelingen. Het is er
onveilig. De huizen st£ian er te
verkrotten. Het staat er vol kantoren en na vijf uur is het een
dode stad. En de Vlaming bevindt er zich in een minderheidspositie. Al deze vooroordelen zijn fout. Minister Weckx
(CVP) wil daar met een kampagne wat aan doen.
Weckx is in de uittredende
Vlaamse regering bevoegd voor
Brusselse aangelegenheden, en
die hoedanigheid presteerde de
Vlaamse Brusselaar met "Bruisend Brussel" in het verleden
ook al goed werk.
In het kader van diezelfde kampagne zet hij nu een nieuw
interessant initiatief op. Alle
Brusselse handelaars krijgen
van de minister een brief waarin
ze aangespoord worden een
"Bruisend
Brusser'-zelfklever
aan te vragen. Restaurants, winkels, kafees, ... die deze klever
vanaf september uithangen, geven daarmee te kennen dat Vlamingen bij hen in het Nederlands terecht kunnen en er zelfs
eventueel een extraatje krijgen.
Deze extraatjes worden betaald
door de Vlaamse gemeenschap.
De Vlaamse klanten kunnen
voor 250 frank een kaart kopen
die hen duidelijk maakt -waarop
ze w^anneer recht hebben in
welke gelegenheid. E^n gratis
aperitiefje of koffie, een korting
voor een toneelvoorstelling, een
gadget.

In een eerste faze van de kampagne wordt een spotje uitgezonden op de regionale zenders
in en rond Brussel (Rob-tv,
Ring-tv en TV-Brussel) waarin
de Vlamingen opgeroepen worden in hun hoofdstad steeds hun
taal te spreken: Beleef Brutiöel in
uw eigen taal. In het spotje zegt
Ketje van poppenteater Toone
dat er in Bnu<)el altaait ambiaanj
ed.

Weeks realiseert met zijn spotje
een idee waar VU-er VicAnciaux
al geruime tijd mee speelt. Anciaux kon zijn mooie plannen
echter niet verwezenlijken wegens geldgebrek. Binnen zijn
eigen budget vond hij geen
ruimte, en een externe financier
werd niet gevonden. De kampagne van Weckx zal 12 miljoen
frank kosten.

GEEN
VLAMING!
PRL-voorzitter Jean GoL stelt
zijn veto tegen een Vlaming als
federaal minister van Stedelijke
Vernieuwing. „Brussel heeft
geen federaal minister nodig die
toeziet op de stadsvernieuwing.
Een Vlaming mag deze funktie
zeker niet uitoefenen, w^ant die
zou de positie van de Vlamingen
in de hoofdstad versterken", lezen ^ve in De Standaard.
De P R L heeft een samenwerkingsverband opgezet met het
E D E In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderhandelt
P R L - F D F met de PS en met de
Vlaamse partijen CVP, SP en
VU over een nieuw regeerakkoord. Gol was ook hierover
duidelijk: de Brusselse regering
moet op zijn partij niet rekenen
indien zij de positie van de
Eranstaligen in de Europese
hoofdstad laat verzw^akken. Gol
wil niet van "toegevingen" w^eten, zoals een verzekerde minimumvertegenwoordiging van
de Vlamingen in Brussel.

Bij de jongste Raadsverkiezingen in het Brussels gewest verloren de Vlamingen één zetel.
De Vlaamse Brusselaars moeten het in de Hoofdstedelijke
Raad trachten te rooien met tien
vertegenwoordigers op 75.

ROKEN EN
VRIJHEID
In enkele Vlaamse dagbladen
verscheen maandag een advertentie van de tabaksgigant Phdip
Morru). Deze advertentie zegt
dat de stelling van Pythagoras
24 woorden bevat, de wet van
Archimedes G7, de tien geboden
179, de Amerikcianse onafhankelijkheidsverklaring 300 en de
recente wetgeving in Europa
over waar en wanneer U kunt
roken 2-4.942. „ D e drang om het
leven van de mensen tot in de
kleinste details te regelen, kan
tot inbreuken op de persoonlijke vrijheid leiden", gaat het
verder. „En inbreuken op de
persoonlijke vrijheid zijn gemakkelijk te beginnen, maar
moeilijk te stoppen." Zoals het
De dpeciale trein die de NMBS voor het Patuhezoek vanuit Kortrijk
roken dus.
inlegde, lokte niet de grote mtuda gelovigen naar BriudeL Welgeteld
De advertentie is bedriegelijk.
zeven reidgerö maakten er gebruik van. De NMBS zat met een
Omdat de Europese maatregelen zich beperken tot een niet- Pauókater.
bindende aanbeveling van 1989
om het roken in openbare plaatsen te verbieden. Philip Morris zich al uit voor een verbod op dienst van de spoorwegmaatheeft bovendien de w^oorden tabaksreklame. In de Raad van schappij „niet bepaald een sukvan alle nationale wetten over ministers van Volksgezondheid ses". Het berichtje stond in Het
het tabaksgebruik uit de EU- wordt de uitvoering van de be- Volk.
lidstaten opgeteld om aan shssing daarover echter tegen25.000 woorden te komen.
gehouden door de Duitsland, De N M B S had zeven speciale
treinen ingezet om de gelovigen
VLD-Europarlementshd Kedte- het Verenigd Koninkrijk, Ne- vanuit alle hoeken van het land
derland
en
Denemarken.
lijn-Sierend vindt het "absurd te
toe te laten met de trein de
zien in -welke mate de producent
zahgverklaring van Damiaan te
van o.m. Marlboro zich bekomlaten bijwonen. Deze treinen
mert om ieders persoonlijke
trokken nauwehjks reizigers.
vrijheid, maar totaal onverschilEen spoorwegbeambte vertelde
lig bhjft voor de meer dan een
aan de krant dat de dubbelhalf miljoen sterfgevallen die de De speciale treinen die de dektrein vanuit Kortrijk, met
Europese Unie jaarhjks telt als N M B S had ingelegd om de ge- een kapaciteit van duizend reigevolg van roken."
lovige massa naar Koekelberg te zigers, welgeteld zeven passa-

PAUSKATER

Het Europees Parlement en de
Europese Konunissie spraken

vervoeren voor het bezoek van
de paus, w^aren volgens de pers-

giers vervoerde, over het ganse
trajekt.

DE TREIN IS ALTUD EEN BEETJE REIZEN
Het nieuw^s dat het gerecht bij
een aantal NMBS-topmensen
een huis-, viUa- of bootzoeking
verricht heeft was net wat
koud aan het worden, toen op
onze tafel een open brief belandde van de familie Peeters
uit Berchem. Vader Arnold
Peetere vroeg daarin aandacht
voor de schandalige behandehng die hem bij de boeking
van een Spanje-reis met de
spoorw^egmaatschappij
te
beurt was gevallen. Dit toch
wel sterke verhaal mogen w^e
U niet onthouden.
Het begint op 16 februari jl.
Het gezin Peeters, vader, moeder en vier kinderen, boekt zes
Ugplaatsen voor de slaaptreln
van 30 juni naar Spanje. O p 2
juni kreeg de familie van de
N M B S een briei^e waarin gemeld werd dat die trein spijtig
genoeg volgeboekt is. Voor
meneer Peeters, die als gedetacheerde leerkracht tew^erkgesteld is op het sekretariaat van de Volksunie-jongeren, was de maat vol. N a
vroegere ontgoochelende ervaringen met de Belgische
spoorwegmaatschappij kroop

hij in zijn pen en stelde een
lijvig dossier op met z'n buiten-sporige wederwaardigheden.
Peeters begint z'n exposé met
de opsomming van de voordelen die de trein biedt: het
treinverkeer is veiliger, minder
milieubelastend en minder
energieverslindend. De trein
zou dé oplossing kunnen zijn
voor de kilometerslange files
bij de start van elk vakantieseizoen. Arnold Peeters zag
de trein als hét alternatief om
uitgerust, zonder stress en veilig op z'n vakantiebestemming
te geraken. Bovendien vinden
ook de kinderen treinen veel
boeiender dan opeengepakt in
een hete auto zitten.
De eerste poging om naar
Spanje te treinen dateert al
van '91. Die mislukte, omdat
de familie Peeters pas eind mei
ligplaatsen wou reserveren, en
dat is nu eenmaal veel te laat.
In '92 waren de Peetersen er
vlugger bij. H u n reis beviel
hen uitstekend. Net als in
1993. In 1994 reserveerde
Arnold Peeters in april. Een
maand voor de afreisdatum

w^erd hem gemeld dat de trein,
ondanks de geruststelling bij
de reservatie, toch volgeboekt/complet was. "Dat overkomt me geen twee keer",
dacht Arnold, en hij reserveerde voor '95 zes ligplaatsen
op 15 februari. Maar op 2 juni,
weer minder dan een maand
voor de vertrekdatum, viel opnieuw de reserveringskaart in
de bus, met de gevreesde simpele stempel volgeboekt/complet.
U begrijpt dat er in de Thaliastraat in Berchem een gezin
in alle staten verkeerde. Gelukkig heeft de N M B S sedert
korte tijd een ombudsdienst,
waar ongelukkige treinreizigers terecht kunnen. En bovendien vriendelijk te woord
gestaan worden. Via de interventie van deze dienst geraakte de familie Peeters toch
nog aan zitplaatsen op een
andere trein, die met tweemaal
meer overstappen twee uur
later ter bestemming zal arriveren. Tot overmaat van
ramp ontving Arnold Peeters
vorige vrijdag een kaartje van
de N M B S w^aarin hem gemeld
wordt dat de slaaptrein ook

voor de terugreis volgeboekt
is.
De N M B S heeft een uitleg
voor de miserie -waarin het
gezin Peeters gestort w^ordt.
De maatschappij beschikt niet
over voldoende dure slaaprijtuigen om op piekdagen zoals
het begin van de vakantieperiode aan de -vraag te beantwoorden, en "-wij kunnen
f een dure slaaprijtuigen aanopen die slechts enkele weken per jaar nuttig zijn", verklaarde een NMBS-zegsman.
Daarom doet de maatschappij
een beroep op de Franse
spoorwegen om extra rijtuigen
in te spannen. Tot in mei liet de
S N C F nog geloven dat ze die
-wagons ook zou leveren. Maar
begin juni lieten de Fransen
weten dat de levering niet
doorgaat.
We brengen dit verhaal in extenso omdat het aantoont
welke richting het met onze
N M B S opgaat. Kleine stationnetjes worden gesloten omdat ze niet meer rendabel heten te zijn. Pendelaars treinen
dagehjks in overvolle -wagons
naar hun w^erk, moeten even-

veel betalen om te zitten dan
om als haringen in een ton
recht te staan. Als het even
tegenzit -wordt de reiziger gekonfronteerd met een staking.
Intussen wordt er met miljarden gesmeten voor de supersnelle trein. Voor wie ?
Hoeveel keer per jaar zal de
familie Peeters straks gebruik
maken van de SST ? Hoe vaak
zullen de doorsnee-treinreizigers of doorsnee-burger-belastingbetaler zich op het Europese zoefnet begeven ? Hebt
U al een NMBS-verantwoordelijke horen zeggen "wij kunnen geen hogesnelheidshjn invoeren die slechts voor een
fraktie van ons cliënteel
rijdt"?
Arnold Peeters -wil met z'n
open brief be-weging zetten in
het apparaat. Laat ons voor
hem en zijn sympatieke kroost
hopen dat het alsnog lukt. En
hij roept mensen met soortgelijke ervaringen op om deze
aan hem over te maken: Arnold Peeters, Thaliastr. 14, 2600
Berchem (03/322.20.14).

(p<M)
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TAALWET MOET GERESPEKTEERD WORDEN:

VERLIEST UF ZETEL VLAAMSE RAAD?
probleem geweest. In geval de
Vlaamse Raad de wetgeving terzake konsekwent naleeft dan
mogen de ongeldige stemmen
nu niet meegeteld worden.

Vandaag is geweten of de verkozene van de Union ded Francophones de komende jaren zijn
zetel in de Vlaamse Raad al dan
niet zal bezetten. De Volksunie
heeft immers gevraagd de geloofsbrieven van de Linkebeekse burgemeester Van Eykcn
niet te aanvaarden. VU-fraktieleider PauL Van Grembergen
gaat ervan uit dat het Vlaamse
parlement haar eigen dekreet
{Van VaerenberghlSuykerbuyk, dat
bepaalt dat alle kiesverrichtingen in het Vlaamse ge-west uitsluitend in het Nederlands mogen gebeuren) niet zomaar
naast zich neer zal leggen. Eigen
dekreten negeren op de eerste
dag van deze historische zitting
zou een al te grote schande
zijn.
Bij deze aktie baseert de VU
zich op de strikte toepassing van
de taalwetgeving, wetten van
Openbare Orde en dus voorrang hebbende op de kieswetgeving. Bij de verkiezing van de
UF'er is de taalwet met voeten
getreden. Dat gebeurde enkel
bij de stemmen die op hem of
zijn lijst werden uitgebracht in
de 6 facUiteitengemeenten rond
Brussel. De tweetalige stembrieven in de betreffende gemeenten werden buiten de faciliteitengemeenten geteld, op
Vlaams grondgebied (de stemmen van bv. Kraainem - met

EEN LEEG ZITJE

Paul Van Grembergen en Etienne Van Vaerenbergh: "De dtemmen uitgebracht in
ciliteitengemeenten zijn nietig. Het UF kan duj geen verkozene hebben in Vlaanderen."

zcó fa-

E^n en ander heeft %vaarschijnlijk tot gevolg dat de U F niet
voldoende stemmen overhoudt
om een verkozene te laten zetelen in het Vlaams parlement.
'Waarschijnlijk' omdat er van
uitgegaan mag worden dat de
Vlaamse Raad de VU volgt. Het
UF, een gelegenheidssamenwerking tussen grote Waalse
partijen, wist in het totaal
40.045 kiezers voor zich te ^vinnen, waarvan het grootste gedeelte vrijwel zeker in de 6
faciliteitengemeenten
rond
Brussel, waar in het totaal
44.593 stemgerechtigden wonen. Het logische gevolg van de
nietigverklaring is dat de U F
het merendeel van zijn stemmen
verhest en met die stemmen
tegelijk zijn zetel.

Die zetel hoeft, dixit Van Grembergen, overigens niet noodzakelijk terug opgevuld te worden
tweetalige stembrieven — wer- leefd. Zo werd echter tegelijk de gebrachte stemmen op zich zijn door iemand van een andere
den geteld in Zaventem). De taalwet overtreden. Het geheel niet ongeldig, de telling wel. Als partij. De fraktievoorzitter verkiesw^etgeving die bepaalt dat zou een nietigverklaring van de de stemmen bv. waren geteld wijst daarbij naar het geval Van
de stemmen in de hoofdplaatsen stemmen tot gevolg moeten heb- binnen de faciliteitengemeenten Overdtraeten van wie het zitje in
— wat volgens de kiesvi'etgeving de Wcialse Raad ook onbezet
van de kantons dienen geteld te ben.
worden, werd daarmee nage- Voor alle duidelijkheid: de uit- niet mag! — dan was er geen bleef na diens uitdrijving. De
Volksunie speelt het spel met
Van Eyken zuiverder dan de Walen destijds met de VU-senator
voor Nijvel. Het is er de VU niet
om te doen de demokratie in het
gedrang te brengen. Wie demokratisch is verkozen, heeft
het recht te zetelen. Bij de verHet stond zwart op wit in de krant: leden het de bedoeling van ziekenfondsen is land, vooral het sociahstisch ziekenfonds
kiezing van de Franstahge manvan een socialistisch ziekenfonds sterven mensen een eindeloze ouwe dag te ver- zingt het er nogal uitbundig uit.
dataris werd de wet evenwel
vroeger. ,,De leden zijn dus minder ge- zekeren !
niet nageleefd.
zond." En mijn kristehjk-geïnspireerde Welke konkurrent kan z o n perfide ge- Als voorzitter Peeters het niet vi'eet zullen
de
universiteiten
het
voor
hem
wel
bekrant schreef er voor alle duidelijkheid bij: dachte ontwikkelen ? Ik zit met ze in en
SPLITSING B-H-V
„De leden van het kristelijk ziekenfonds ben dan ook bereid alles, of toch veel, te denken. Het zou te maken hebben met
,,kulturele
en
beoordelingsverschillen"
die
De VU had nochtans vooraf
(45 procent van de bevolking) vertonen in bedenken om de nazaten van de Vermeermaals gewaarschuwd dat
alle leeftijdskategorieën een lagere sterf- worpenen der Aarde een helpende hand tussen de fondsen en tussen de regio's
bestaan. De Waalse buren zouden er een
dit scenario geschreven zou
tegraad dan gemiddeld."
toe te steken.
andere medische kuituur op nahouden.
worden. In De Standaard van 31
Deze mededeling \vas niet uitgevonden Nochtans ben ik zeker dat de socialistische Doktoren en ziekenhuizen zouden daarbij
maart jl. -werd de huidige gang
door een reklameburo maar komt uit de mutualiteiten niks onverlet hebben gelaten een handje helpen en een vlot schrijfvan zaken reeds haarfijn uit de
studie-labo's van K U L en ULB. Maar geef om dit tranendal zo draiaglijk mogelijk te gedrag vertonen. Méér ziektedagen, vlugdoeken gedcian, als ware het een
toe, als pubhcitaire slogan kan z o n bericht maken. Ik denk daarbij cian de vele fraaie ger naar de speciahst, méér opnamen in
profetie. In een antwoord op
tellen.
een vraag van Van Vaerenbergh
vakantiehuizen en hotels in binnen- en klinieken, langer in klinieken dan nodig,
liet voormalig minister van BinU zult begrijpen, waarde lezer, dat ik mijn buitenland om haar leden te verwennen: enz. Zijn Vlamingen dan een gezonder
nenlandse Zaken Vande Lanotte
echtgenote dadelijk heb aangespoord Duinenzicht, Zon en Zand, Lentewind, volkje, wat zouden zij ? Ook Vlaanderen
al voor de verkiezingen weten
maar eens goed na te kijken of wij toch De Klaproos, Spar en Brem. Zij hebben heeft zijn langdurige zieken, zijn bejaardat het de taalwetgeving was die
geen leden zijn van een socialistisch zie- een snelle dood blijkbaar niet kunnen den, zijn arbeiders (m/v) die in ongezonde
bedrijven hebben gelabeurd. Maar „te bed
gerespekteerd zou worden. De
kenfonds. Want wie wil nog langer ver- voorkomen.
knoop is gisteren na het ter
toeven onder de paraplu van een mu- Maar wat begin je tegen zo'n noodlot ? De of niet te bed" en hoelang, daar ligt het
verschil!
perse gaan doorgehakt, of niet
tualiteit waar men eerder sterft ?
grote baas van het socialistisch ziekennatuurlijk.
Om te tonen hoe ziek Wallonië wel is
Vlug bleek dat ons gezin nog steeds bij een
wordt gezond-zijn er niet gemeten op basis
onafhankelijk ziekenfonds is aangesloten.
Indirekt is het maneuver van de
van het aantal gezonde mensen maar op
Of dat dan wel een waarborg voor een
VU een nieuw^ pleidooi voor de
basis van de al dan niet vermeende zieken.
langer leven betekent? wüde moeder de
splitsing van het kiesarrondisDat weten onderzoekers, ze hebben daar
vrouw aanstonds weten. Ik verzekerde
sement
Brussel-Halle-Vilcijfers over. Meiar, en nu komt het, de
haar ten kantore navraag te doen.
voorde. Van Eyken mag dan niet
cijfers mogen van het socialistisch zieverkozen zijn met Brusselse of
Sinds het onrustverwekkende bericht loop fonds, Guy Peeters ^veet het ook niet. Hij
kenfonds niet gepubliceerd worden, kwesWaalse stemmen, zolang de
ik met een boogje rond de huizen waar de heeft geen gegevens over de slechtere
tie van de overheids-toelagen niet kwijt te
Waalse partijen hun kiespotenrode mutucditeiten wonen. J e -weet maar gezondheidstoestand van zijn leden. Er
spelen. Kan het anders dan dat de Ziektieel voor Europese-, Kamer- en
nooit. Ik heb nochtans nooit enige extreme zijn nooit klachten geweest, dus waarom
teverzekering ziek is en onbetaalbaar
Senaatsverkiezingen in het cirafkeer van rood gehad en zeker niet van onderzoek verrichten ? Een verklaring
dreigt te worden ?
rondissement
willen behouden,
Emiel Moyson, de Gentse flamingant die voor het feit? De heer Peeters weet er
zal dit soort incidenten zich blijzijn naam aan de rooie mutualiteit gaf. geen. Wel dat zijn ziekenfonds veel in- Drie vergelijkende cijfers spreken voor
ven voordoen. Kwestie van de
Maar als het op leven en dood aankomt spanningen levert om van de Ziektever- zich. Een zieke aangesloten bij een rooie
franstalige kiezer in de facikiest een mens toch graag voor zekerheid, zekering meer geld los te peuteren om de mutualiteit kost per jaar gemiddeld 40.537
liteitengemeenten
warm
te
nietwaar.
zieke leden bij te staan.
fn, een aangeslotene bij de C M 35.537 fr.,
houden. Bij een splitsing hebeen bij een onafhankelijk ziekenfonds
Maar alle gekte op een stekje, de soben de Waalse politici minder
35.539 fr. Meer kosten en dan nog sneller
Nog
meer
geld?
Terwijl
het
juist
de
becialistische ziekenfondsen worden de
baat bij een kandidaatstelling
jongste tijd toch aardig de duvel aan- doeling van het onderzoek was om geld te doodgaan!
voor de Vlciamse Raad. Als zij
gedaan. Voortdurend hoor je berichten besparen en vooral om te achterhalen Het „liever rood dan dood" van eertijds is
dan nog een franstalige eenover bedienden die in de kassa greiaien, w^aarom de Waalse aangeslotenen zoveel lang geen vaste waarde meer !
heidslijst indienen, is dat enkel
verdenkeningen van geknoei en andere meer geld nodig hebben om op de been te
met het opzet kommunautair
frauduleuze handelingen. En nu dit. Bij de bhjven. Ziek-zijn zou in het Zuiden des
getwist gaande te houden.
R-Asmus
socialisten ga je vroeger dood, daar waar lands duurder kosten dan in het vlakke
(gv)
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VLAAMSE HEIR
BEDEVAARTKOMITEE BIJT VAN ZICH AF
Verleden week dtelde het IJzerbedevaartkomltee het programma voor van de 68<)te IJzerbedevaart (zie kadertje)
voor aan de perö. Tegelijk maakte het komitee officieelz'n
nieuwe opdrachtéverklarlng publiek, en diende het het pa^
opgerichte IJzerbedevaarderdforum van antwoord. Hieruit
bleek nogmaab hoe diep de kloof wel id tuöéen het
IJzerbedevaartkomitee en het radikale deel van de kUuiöieke Vlaanue beweging.
lgemeen stelt het IJzerbedevaartkomitee zich volgende doelstellingen: volgens het programma van de
Frontbeweging (Nooit meer
oorlog,
Zelfbestuur,
Godsvrede) streven naar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid; het
kultureel patrimonium met nationale erkenning, de IJzertoren, Paxpoort en het museum in
stand houden en uitbouvi^en; de
nagedachtenis van de Vlaamse
gesneuvelden in ere houden; de
graven in de IJzerkrypte piëteitsvol bewaren. Deze algemene doelstellingen werden
unaniem goedgekeurd door de
algemene vergadering van het
Komitee op 23 februari 1991.

A

De datum is belangrijk: heel
wat van de leden van het Komitee die nadien ontslag gaven
of niet meer verkozen ^verden
(de zgn. Groep van Gent), en nu
via het Bedevaardersforum inspraak eisen in het IJzerbedevaartkomitee (Alichiel Debackere, Anton van Wilderode,
Guido Moons, Guido Sweron,
Koen Baert, Clem de Ridder),
kevuden deze doelsteUingen, en
de wijziging van de statuten van
het komitee goed.
Het
IJzerbedevjiartkomitee
geefit in de opdrachtsverklaring
zijn positie in de Vlaamse beweging als volgt weer: "De
Vlaamse beweging manifesteert
zich op elk vlak van het maatschappelijk leven. Ze bestrijkt
een bont palet van Vlaamsbewxiste organisaties, verenigingen en aktiegroepen, en dit zowel op het sociale en ekonomische als op het politieke en
kulturele vlak. Het IJzerbedevaartkomitee streeft ernaar de
samenwerking tussen alle Vlamingen aktief in deze Vlaamse
verenigingen te bevorderen, in
een geest van eerbied voor ieders eigenheid en specifieke opdracht."

ONTVOOGDING
In
de
opdrachtsverklaring
wordt verder gewezen op de
sociale ontvoogdingsbeweging
die de Frontbeweging destijds
was.
Dciarom wil het IJzerbedevaartkomitee ook vandaag
zoveel mogehjk personen in
kontakt brengen met de Frontersboodschap: "Als komitee
richten wij ons dus principieel
tot alle Vlamingen".
Het komitee legt de nadruk op
het drievoudig en ondeelbaar
karakter van de Frontersboodschap, ook wel het IJzertestament of het Testament van de
Frontsoldaten genoemd. In de
lijn van die rijke traditie wil het
IJzerbedevaartkomitee
een
ontmoetingsplaats vormen voor
Vlamingen van uiteenlopende
ideologische en
filosofische
strekking. Maar: "Het streven
naar eenheid in de Vlaamse beweging primeert voor ons echter niet op de grondbeginselen
van de demokratische rechts-

staat. Konkreet: wij wensen niet
samen te werken met personen
of groepen die deze demokratische grondbeginselen niet respekteren."
Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, ontkent dat er in het
komitee geen ruimte tot inspraak bestaat, of dat daar geen
uiteenlopende strekkingen aan
bod mogen komen. ,,Maar het
Komitee volstoppen met separatistische scherpslijpers kan
niet. Ook de grote massa van
niet radikale Vlamingen moet
immers warm gemaakt worden
voor de Frontersidealen. Wij
viillen zeker en vast het peloton
trekken, maar we moeten er ook
voor zorgen dat het peloton ons
nog volgt."
Vandenberghe stond lange tijd
stil bij de achtergronden die tot
de oprichting van het IJzerbedevaardersforum geleid hebben (zie ook W I J van verleden
w^eek). Er werd op gew^ezen dat
binnen het komitee de indruk
bestond dat de verzoeningsgesprekken met de Groep van
Gent tot resultaat zouden leiden. Komitee-lid Bart Madderu,
die samen met CarLod Van Louwe
en Luc Coüet namens het komitee aan de gesprekken met
bemiddelaar
Michiei Vandekerckhove en Groep van Gent-

EEN

TMden het IJzerhedevaartkomitéen

leden Guido Moon.), Luc Broeckaert en Ardeen Vandevetde deelnam : „We hadden de indruk dat
er een vergehjk mogelijk was.
Maar de overhaaste oprichting
van het Bedevaardersforum
lijkt er wel op te wijzen dat
sommigen die verzoening eigenlijk niet wilden, en deze zo
trachtten te torpederen." Er
werd zwaar aan getild dat de

de radikalliten binnen de Vlaanue Beweg'uy gaapt een diepe klooj.

ondertekend. Coene bevestigde
in de brief zijn „onvoorv^'ciardelijke trouw aan het huidige
IJzerbedevciartkomitee". VémCOENE
denberghe liet doorschemeren
Vandenberghe citeerde verder dat ook van andere onderteeen brief van gewezen voor- kenaars van het Bedevaarderszitter van het IJzerbedevaart- forum betwijfeld kan worden of
komitee Jozef Coene, die tot veler ze wel goed wisten waar ze hun
verrassing de oprichting van het naam mee verbonden hebben.
Peter Dejaegher
Bedevaardersforum had mede-

bemiddelaar zelf tot de medeondertekenaars van het Bedevaardersforum behoorde.

ZWARTE PIET(ER) OP DE UZERBEDEVAART

Uit het programma van de
68ste IJzerbedevaart blijkt
een duidelijk streven naar iahoudehjke en vormehjke vernieuwing. Ook op de IJzerbedevaart zelf wil het IJzerbedevaartkomitee de ingeslagen weg verder bewandelen.
Voor de Bedevaart vindt de
traditionele eucharistieviering
plaats. Nieuw is dat deze gevolgd wordt door een oecumenisch moment.
De bedevaart zelf bestaat uit
vier delen en een apoteose. In
het eerste deel wordt teruggebhkt op 75 jaar bedevaarten.
Hierin vinden -we o.m. een
evokatie terug op het schitterende Duizend doBaten van de
in extreemrechtse kringen verketterde bard Willem Vermandere, de bloemenhulde, in memoria van bedevaartsekretaris
Rik de Ghein, de Steenbrugse
abt en
repressieslachtoffer
Dom Modest Van Assche en
de aktivist en de student Herman Van de Reeck.
In deel II gaat de aandacht
naar de pijler vrede uit het
Ijzertestament. Er staan een
choreografie rond internationale brandhaarden en gekweld
in de wereld op het pro-

gramma, een getuigenis uit de heen de seizoenen op "Samen
repressie en een optreden van delen" van Gert e3 Samdon. In
Liedheth L'ut, die enkele Mau- de zelfbestuur-pijler wofdt de
thausen-liederen op muziek verbondenheid met Nederland
van Mikis Theodorakis zingt. uitgebeeld, en dansen "FeesEen optreden waarmee het I J - tende Wimpels' op "De Fizerbedevaartkomitee en List guranten" van Stef Bod.
van moed getuigen, en willen Voor de teksten van de 68ste
éiantonen dat voor de verwer- bedevaart deed het komitee
king van het oorlogsverleden een beroep op Luc Verdteylen,
de verzoening van twee ksinten Frand-Jod Verdoodt, WUfried Vanmoet komen: de "ballade van doek, Armand Schreurd en Dirk
Mauthausen" werd in 1965 ge- Denoyelle, Wouter De Bruyne en
schreven op gedichten van J a - Carlod Van Louwe. De bedekob Kambanelis, een overle- v2iart wordt geregisseerd door
vende van het Duitse kon- Jaak Van Ajdche, gepresenteerd
centratiekamp
Mauthausen, door Wdfriei Hoeden en gew^aar "onverbeterlijke en nau- dirigeerd door Ju/taa/z Wiünotd.
w^elljks nog op te voeden" ge- Voor de zang wordt verder een
vangenen opgesloten ^verden, beroep gedaan op Bruno Deen waar medische eksperimen- jonghe en, speciaal voor "Die
ten op mensen uitgevoerd wer- Stem", een van de tw^ee Zuidden. De levensduur in Mau- afrikaanse volkshederen, komt
thausen was amper 5 maand. de Nederlandstalige z-warte
Deel II wordt besloten met de Zuidafrikaan Picter van der
toespraak van Komitee-voor- Wedthuizen
optreden.
Een
zitter Vandenberghe.
zwarte Pieter op de Bedevaart
om Die Stem te zingen, dat zal
GERT EN SAMSON
voor ophef zorgen!
In de twee laatste delen komen De herkenningstekens voor
de pijlers verdraagzaamheid de
IJzerbedevaart
zullen
en vrijheid aan bod. De eerste 200 frank kosten. In voorpijler w^ordt geduid door verkoop kosten ze slechts 160
groene pater Luc Versteylen's frank (te storten op rek. nr.
Kartouehke en bevat verder een 474-3100521-50).
evokatie van Vlaanderen door(Pdj)

EUROPA
EEN NIEUW DOSSIER VAN JAAK VANDEMEULEBROUCKE

VLEESLOBBY RUR 80 MIUOEN EU-GELD BINNEN
Een Vereniging Zander Winötgevend doel, waarbij nut
helemaal duidelijk L) welke peréonen of organidatleö er deel
van uitmaken, kreeg van de Europe<)e Unie de voorbije twee
jaar meer dan tachtig miljoen Belgische frank toegespeeld
om de afzet en het verbruik van kwaliteit<)rundévlee<) aan te
moedigen. Maar er L) meer! Met de aktieve éteun van de
VLAM, de Vlaanue administratie verantwoordelijk voor de
„agro-marketing", kende deze vzw zichzelf het label
„Europees kwallteittfrund^vlees" toe. Vleesbbby en grootdistributie ölaan de handen ui elkaar en voeren een
regelrechte aanval uit op de zelfstandige d lager en de
familiale landbouw. Dit moet dus Vlaanderen zijn. Het
land van de „ wiegende weiden" waar de Boerenbond nog
altijd een étaat binnen de étaat vormt. En daarbij gulzig
gebruik maakt van overheid,)geld en de diensten van
Vlaamse ambtenaren. Een nieuw doMier van VU-Europarlementélid Jaak Vandemeulebroucke.
n 1992 besliste de Europese
Raad van Landbouwministers dat de verkoop van kwaliteitsrundsvlees best een
steuntje Ln de rug verdiende.
Binnen de Europese begroting
^vordt sindsdien jaarlijks een bedrag van om en bij de 400
miljoen frank uitgetrokken om
„producentenverenigingen" te
helpen bij de verkoop van kwaliteitsrundsvlees. De Europese
Unie subsidieert die promotieaktiviteiten voor minimaal 40%.
Kampagnes die toezien op kwaliteitskontroles van producent
tot verbruiker krijgen zelfs tot
60% steun. „Prijs!", dat was
eind 1992-begin 1993 de vreugdekreet op de hoofdkwartieren
van enkele vleesgiganten. Zo
ook bij de Belgische vlees-

I

lobby.

MEDAILLE D'OR
O p 1 april 1993 verschenen in
het Belgisch Staatsblad de statuten van vzw „Procobeef" dat
prompt een aanvraag tot subisidiëring indiende. In samenwering met de diensten van de
ondertussen opgedoekte Nationale Dienst voor de Afzet van
Land- en Tuinbouwprodukten
(NDALTP) werd het „Médaille
d'Or'-koncept gelanceerd. Médaüle d'Or was de NederlandstóJige naam (sic!) van een logo
dat de „edele delen van het
rund" (nogmaals sic !) zou aanmoedigen.
Nog tijdens dezelfde lente verschenen in sommige dagbladen
en op grote affiches dure advertenties die dit „nieuwe vlees"
aankondigden. Totaal nutteloos
overigens, Médaille d'Or-vlees
bestond toen nog niet. Ongeloof
ook bij de slagers. Wat Médaille
d'Or-vlees wel kon zijn, wisten
ze in de verre verte niet. Zelfs de
goed georganiseerde Landsbond van Beenhouwers en
Spekslagers viel uit de lucht.
De N D A L T P organiseerde toen
w^el enkele voorlichtingsvergaderingen. Het huurde ook de
diensten in van het Bureau Veritas, een bedrijf bekend in de
wereld van de „kwaliteitskontrole". Blijkbaar beschikte de
N D A L T P met zijn 260 personeelsleden, terzake over onvoldoende bekwaam personeel.
Médaille d'Or kwam uiteindelijk nooit van de grond. Er werden miljoenen geïnvesteerd in
een nutteloos initiatief. Nog
maar eens een voorbeeld dat
aantoont hoe het geld van de
Europese belastingsbetaler ver-

spild wordt.
Na het Sint-Michielsakkoord,
dat ook belangrijke landbouwbevoegdheden, w^aaronder de
promotie van landbouwprodukten in binnen- en buitenland aan
Vlaanderen toekende, veranderde Procobeef de naam van
de promotiekampagne. Het logo
„Europees
Kwaliteitsrundsvlees " (EKR) zag het daghcht.

MEER DAN
HORMONENVRIJ
„Europees
K^vahteitsrundsvlees" is meer dan alleen maar
hormonenvrij vlees. Het is vlees
dat aan zeer strikte voorwaarden moet voldoen. Alleen bepaalde rassen komen in aanmerking, dieren moeten geslacht worden voor een bepaalde leeftijd, ze moeten grootgebracht w^orden onder de juiste
hygiënische voorwaarden en
zijn vrij van elke vorm van
illegale groeibevorderaars. Alle
opgelegde voorwaarden staan
opgesomd in een lastenboek dat
door de producenten en/of verkopers die het EKR-label willen
dragen, moeten onderschreven
worden.
Motor van het EKR-label bUjft
de vzw Procobeef, die de kontrole op de naleving van het
lastenboek uitbesteedt aan het
privé-labo SGS-agrUab. O p 1
juni 1995 telt het EKR-label vijf
deelnemers:
Eurofokkerij
Vlaanderen/Greenmeat,
Debaenst, J o s Theys NV/Junior
Beef, Starbeel/Boerenbond en
Free Meat/Slachthuis Verbist.
Het initiatief slaat aan. Er liggen
aanvragen voor van de vzw
Plattelandsontwikkeling en Naturel Plus maar ook van initiatieven die nauw verbonden
zijn met de agro-industrie:
Aveve (Boerenbond), Dossche,
Delibeef (Versele Laga). Zelfs
organisaties die banden hebben
met de hormonenmaffia willen
erkend worden: Vercaro, Cardoen en Pysson...
Redenen genoeg dus om het
ERK-label aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

PROCOBEEF
De vzw die de motor vormt van
het initiatiefis Procobeef. Bij de
stichters van deze vzw vinden
we vertegenwoordigers van de
Boerenbond en Bivex, de Belgische vereniging van Vleexexporteurs. Tegen alle wettelijke
bepalingen in legde de vzw
nooit de ledenlijst van de Raad

Medaille d'Or ter promotie van edele koeiedieren: miljoenen glansrijk

verspild. Zomaar.

van Beheer of de Algemene Vergadering op de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg
neer. Er hangt een waas van
geheimzinnigheid rond het hele
initiatief. Nergens \vordt duidelijk wie juist achter de vzw
schuilt. Behalve de BB en Bivex
zou dit ook Fedis, de Belgische
Federatie van Distributieondernemingen, en een reeks vetmesters zijn.

Het dossier illustreert ook de
ondoorzichtigheid van Europese geldstromen en de nefaste
•werking van de Europese Landbou-wbegroting. Van aJle gelden
die binnen de EU-begroting aan
landbou^w besteed
worden,
komt inderdaad slechts 15 procent bij de landbouwer terecht.
De rest verdwijnt in de boekhouding van de agro-industrie.

Procobeef krijgt vlotjes 80 miljoen frank Europese gelden toegespeeld. Het wordt ook gesteund door de VLAM. De vzw
kan immers rekenen op de welwillende steun van de Vlaamse
administratie.
Briefwisseling
van de vzw vertrekt vanuit de
kantoren van de VLAM, die
overigens niet alleen voor administratieve maar ook voor logistieke steun zorgt. Alinstens
twee
VLAM-personeelsleden
(d.w.z. personeelsleden op de
loonlijst van de Vlaamse administratie) treden dagelijks ten
gunste van de vzw op. Ze zorgen voor voorlichtingsvergaderingen en ondertekenen ook
vlot alle „Procobeef"-briefwisseling. Een onduldbare vermenging tussen privé-belangen en
overheid.
Nog erger is dat Procobeef door
die steun op de markt een quasimonopolie verwerft. De Raad
van Beheer van Procobeef bepaalt wie tot het EKR-label toetreedt, het wijzigt de voorwaarden van het lastenboek unilateraal en beslist in voorkomend
geval ook wie buitengegooid
wordt. Procobeef is daarbij én
rechter én partij. Ook dat is niet
duldbaar.

Er kunnen ook kanttekeningen
gemaakt worden bij de \vijze
waarop de kontrole op de naleving van het lastenboek georganiseerd is. AUe kontrole
werd uitbesteed aan een privélabo: SGS-agrilab. Een gerenommeerd bedrijf dat niet beschikt over enige officiële erkenning voor de kontrole op de
aanwezigheid van hormonen,
Clenbuterol of antibiotica in
vlees. Procobeef speelt SGSagrilab een enorme macht toe.
Vraag blijft of dit de goede
w^erkwijze is.
De ervaringen van de jongste
maanden leren ons ook dat het
initiatief een gevaar vormt
voor de zelfstandige landbou'w.
Steeds meer en meer vertikale
integratoren
(producenten,
veevoederbedrijven, slachthuizen, distributieketens) organiseren zich binnen het EKRlabel. We staan dus niet meer
ver van het ogenblik waarop
bepaalde delen van die vertikale integratie hun wU opleggen aan individuele landbou•wers. Zo wordt na de mestvarkens, de kalver- en de
pluimveesektor ook de kontraktteelt in de rundveehouderij ingevoerd. Meteen weer wat
meer macht voor de Belgische
vleeslobby. Maar ook de beenhouwer om de hoek komt in
gevaar. Want sinds enige tijd
werkt de Belgische vleeslobby
nauw samen met de groot-distributie. Komt er nog een tijd
dat •we ons vlees niet meer bij
de slager om de hoek maar
alleen in de rekken of de diepvriezers van grootwarenhuizen
zullen kunnen halen?

EEN AKTIEPLAN
Europees Parlementslid J a a k
Vandemeulebroucke
ontwikkelde op zijn perskonferentie
een heus aktieplan. Er komen
parlementaire •vragen in het Europees Parlement, de Vlaamse
Raad en de Kamer van Volksvertegen^woordigers.
Vandemeulebroucke ^vil verder dat er
een scheiding komt tussen begrotingslijnen die de promotie
en de afzet bevorderen en begrotingslijnen die de ontwikkeling van kwaliteitslabels ondersteunen. Bovendien moeten
er op het Europese niveau afspraken gemaakt •worden rond
minimum-normen voor de toekenning van zogenaamd hormonenvrije labels.
Tot slot reikte Vandemeulebroucke ook nog een alternatieve weg aan. Er is het voorbeeld van de Nederlandse kalversektor •waar na een heuse
dialoog met alle betrokkenen
(producenten,
slachthuizen,
veevoederbedrijven, dierenartsen, apotekers, verbruikers,...)
en met begeleiding van de overheid door de „Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren ' in
•vijf jaar tijd zeer behoorlijke
resultaten werden neergezet.
Bart Staes
WOENSDAG 14 JUNI 1995

DE NIEUWE VLAAMSE RAAD VAN START

RECHTSTREEKS VERKOZEN MAAR VASTGESCHROEFD
(vervolg blz. 1)
niet doorgaat. De onderhandelingen tussen SP en CVP om
een meerderheid van één zetel te
vormen waren gemeend, zo
heette het. Aan een mogehjke
uitbreiding van de meerderheid
werd niet gedacht.
Voor die uitbreiding van de
meerderheid kwamen eigenlijk
slechts twee partijen in aanmerking : de VU en Agalev. De
SP-voorzitter sloot deze twee
partijen het voorbije weekend
ook uit. Agalev wordt door Tobback in de huidige staat der
dingen
een
onbetrouwbare
partner genoemd. Het verd^vijnen van De Bat^elier uit de
Vlaamse regering maakte de socialistische eis om geen ge- Louié Tobback, de mechanikud van dierut: "We hebben een jonge
zichtsverlies te lijden met het fraktie. Er zal wel niemand ziek worden zeker?"
mestaktieplan ook meteen minder dringend. De groenen aan
boord hijsen zou echter meteen brengen. Dat is een pertinente steld zou worden voor mogeweer voor een patstelling zor- leugen. Ruime tijd voor de ver- hjke onderhandehngen voor een
gen in de onderhandelingen kiezingen, bij de persvoorstel- Vlaamse regering.
over het Map.
hng van het VU-verkiezingsMAASTRICHT
Ook de Volksunie zou zich niet programma, stelde de VU de
zo mak bij het CVP-Euro-Map gedeeltelijke splitsing van de so- De werkehjke reden waarom
neerleggen als de SP zonder ciale zekerheid inderdaad als CVP en SP alleen de Vlaamse
haar milieuminister. En boven- een voorwa^irde tot deelname regering willen vormen, hgt eldien heette het dat Tobback de aan een regering, maar dan en- ders: op federaal niveau. Daar
VU niet betrouwt, omdat deze kel op federaal niveau. De VU- •wil Jean-Luc Dehaene niet gepartij de splitsing van de sociale top verduidelijkte desgevraagd plaagd worden door kommuzekerheid ter sprake zou willen dat deze voorwaarde niet ge- nautaire problemen. En met de

VU in de Vlaamse regering kan
hij dat natuurlijk niet vermijden, want de federale premier
kan immers de Volksunie, en dat
in tegenstelling tot zijn roomse
pappenheimers en de vastgeschroefde socialisten in de
Vlaamse
regering
en
de
Vlaamse Raad, niét muilkorven.
En het is niet alleen op het vlak
van de hervorming van de sociale zekerheid dat Dehaene de
komende legislatuur met de VU
in de Vlaamse regering problemen verwacht. In de dagdcigehjkse politiek kan een federale regering immers om de
haverklap met kommunautaire
bananeschillen gekonfronteerd
worden. lïen karroeseUetje in
Voeren, de adjunkt van de goevemeur van Vlaams-Brabant,
de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde, een nieuwe zjiak Van
Hooi, de bijdrage van gewesten
en gemeenschappen in de sanering van de overheidsfinanciën, kommunautair getouwtrek om de N M B S , Sabena,
Telenet Vlaanderen, en ga zo
maar door.
Met de Volksunie als Vlaamse
regeringspartner zou alvast één
uiterst belangrijke kwestie met
mogehjk zware kommunautaire

gevolgen voorgeprogrammeerd
staan: de herziening van het
Verdrag van Maastricht. In het
VU-verkiezingsprogramma
voor 21 mei staat bvb. geschreven : „Als volwaardig lid van de
Europese Unie heeft Vlaanderen zijn plaats in de Europese
Raad en de Europese Kommissie." En: „De
nieuwe
Vlaamse Raad dient een motie
goed te keuren waarin uitdrukkelijk gesteld ^vordt dat Vlaanderen als een volwaardige lidstaat, gerespekteerd in zijn taal
en zijn kuituur, betrokken moet
v/orden bij alle beslissingen van
de Europese Unie." In de ruime
Vlciamse beweging en in de VU
wordt de vertegenwoordiging
van Vlaanderen in de E U van
een te groot belang geacht om
de herziening van Maastricht in
1996 zomaar te laten voorbijgaan.
Deze bekommernissen verontrusten in dit federale land heel
w^at kringen met verreikende
invloed. De vorming van een
komfortabele Vlaamse meerderheid in het nieuwe Vlaamse parlement, die op een demokratische en dynamische wijze gestalte kan geven aan een vernieuw^end Vlaams beleid moet
daar voor wijken.
Peter Dejaegher

VOOR DE VU, NIET VOOR DE VU, VOOR DE VU,...

DE EENENVEERTIGSTE SENAATSZETEL
gedeeld door achtereenvolgens daarvan bedroeg ruim 100 in
1, 2, 3, 4, enz. De cildus ver- het voordeel van de VU.
kregen 25 hoogste quotiënten Vorige week donderdcig, bij de
bepalen w^elke partijen recht eedaflegging van de nieuwe
hebben op recht<»treek<i verko-senatoren, diende Covehers
zen senatoren. De V L D haalt klacht in omwille van ongeop die manier 6 senatoren naar regeldheden die hij had kunzich toe, de VU 2.
nen vaststellen bij de telling
De plaatsen 26 t.e.m. 35 geven van drie voornoemde bureaus.
de partijen recht op een ge- „Ik vroeg enkel een hertelling voor
meeruchap<)^enator, die gezocht de étemopnemingdbureauó waar
moet worden binnen de ver- een groot veröchii wad met het
„Ik stel voót dat men vroeger zeteló kozenen van de Vlaamse Raad. genuddeBe." De VLD-senator
probeerde af te <snoepen nadat ze De V L D heeft in dit geval had naar eigen zeggen alle PV's
bemand waren. Nu probeert men ze recht op 3 van deze senatoren, zelf nagekeken en had daarbij
al af te ,)noepen vooraleer ze zijn de VU krijgt er één toege- ongeregeldheden in het nadeel
van zijn nieu^we partij ontdekt.
toegewezen.". Getekend Bert An- •wezen (Chri^ Vandenbroeke).
Bij een korrekte hertelhng zou
ciaux.
De laatste zes Vlaamse sena- de zetel ditmaal opnieu^w naar
De Senaat beshste dat de V L D toren worden gekoöpteerd. De de V L D moeten gaan.
recht had op een hertelling van rangorde van de quotiënten
drie stemopnemingsbureaus, tussen de 36ste en de 41ste De Senaat heeft de volle beéén in het kieskanton Wervik, plaats bepalen w^elke partijen voegdheid om de verkiezingen
tw^ee in het Turnhoutse. Uit die recht hebben op een bijko- al dan niet te vahderen. Zij
hertelling bleek dat de 41ste mende senator. Het is om die doet dat ook voor de 40 eerstVlaamse senaatszetel, met het 4Iste zetel dat de VU en de gerangschikte zetels, maar
geringe overschot van negen V L D al van bij de eerste tel- maakt voor de laatste een voorbehoud in afwachting van de
stemmen, alsnog njiar de V L D lingen in strijd liggen.
hertelling van de drie door
zou gaan. Inderdaad 'zou', heCoveliers gevraagde bureaus
ERG
NIPT
lemaal zeker is ook dat, bij het
en de toe^wijzing van de 41ste
ter perse gaan, nog niet.
Vooraleer Binnenlandse Zazetel.
ken over de PV's beschikte,
SYSTEEM-D'HONDT
•werkte zij met officieuze IBM- De hertelling wijst uit dat in
Als na 21 mei de senaatsstem- gegevens die de laatste zetel één bureau voor de VU de
men voor de Vlaanue kiesom- toekenden aan de VLD, want hjststemmen ook bij de 'efschrijving geteld zijn, belandt een hoger quotiënt dan de VU. fektief-kandidaatstemmen'
de VU op een absoluut totaal Als de PV's een week later zijn geteld. De Vlaams-nativan 318.513 stemmen, de V L D toekomen blijkt de VLD-ge- onalisten hebben hierdoor ten
strandt op 796.151, officiële waande zetel toch nog nipt onrechte 60 stemmen teveel
cijfers van het Kollegehoofd- naar de VU te gaan. Het 41ste gekregen. Zetel opnieuw naar
bedraagt de VLD.
bureau voor de Senaat in Me- (yU-)quotiënt
chelen, af te lezen uit de pro- 79.628 (totaal gedeeld door 4),
EEN VOEGWOORD
(VLD-)quotiënt
cessen-verbaal. Voor de zetel- het 42ste
verdeling wordt vanaf dan ge- 79.615 (totaal inmiddels ge- O p het moment dat het verUes
werkt
met
het
sys—m- deeld door 10). De 13 een- van de vierde senaatszetel duiD'Hondt. Voor elke partij heden verschil slaan niet op het delijk wordt, schiet ook de VU
apart wordt het absoluut totaal aantal stemmen. Het aantal in aktie. Navlooien van alle

„Overeenkomdtig artikel 232 van
het kud wetboek, heeft ondergetekende, Hugo Covelier^, tot Senator
verkazen, de eer bezwaar in te
dienen tegen de verkiezingen van de
Senaat van 21 mei 1995." E^n
bedenkelijke eer. Dit w^as de
manier -waarop oude bekende
Hugo Covelierd de VU bedankte
voor de hem geschonken politieke opleiding en dito naambekendheid.

PV's die tellingen laten zien in
het nadeel van de partij. Het
nachtehjk speurw^erk levert 23
stemopnemingsbureaus op die
de VÜ in naakte cijfers benadelen voor minstens 217
stemmen. Zij trekt op haar
beurt met die gegevens naar de
senaatskommissie die de geloofsbrieven van de senatoren
moet onderzoeken en •vraagt
eveneens een herteUing, nu van
23 nieu-we bureaus. Of die toegestaan wordt, is nog maar de
vraag: de VU komt immers te
laat. Of toch niet ?
Alles draait nu rond het voorbehoud dat de Senaat heeft
gemaakt. Het voegwoord 'en'
speelt dacirbij een bepalende
rol: validatie van de verkiezingen 'in afwachting van de
hertelling van drie bureaus en
de toekenning van de 41ste
zetel'. In één ruk gelezen moet
de hertelling dus uitsluitsel geven over het laatste Vlaamse
senaatszitje. Maar wat als we
beide delen van elkaar scheiden? De hertelling is dan inderdaad gebeurd, de toekenning van de zetel nog altijd
niet... In dit kader is het niet
onmogehjk dat de kommissie
ook ingaat op de VU-vraag.
Het is wel on^waarschijnlijk
omdat een klein kind inziet dat
ook de V L D dan weer aan het
tellen gaat. De Senaat hoedt er
zich voor om in een straat
zonder einde te gereiken.
De VU hoeft zich in deze 'loterij' geen verwijten te maken.
Vooraf nagaan of zij benadeeld
•werd had geen zin: de zetel
•was officieel de hare. E^n

klacht neerleggen enkel om de
•winstmarge op de V L D te vergroten zou enkel wrevel en een
zekere afwijzing hebben opgeleverd.

BELANGRIJK ZITJE
Dat de strijd voor de laatste
Vlaamse senaatszetel zo fel is,
is niet verwonderlijk. Zo^wel
V L D als VU hebben er alle
belang bij hem binnen te rijven. De V L D zou haar senaatsfiraktie kunnen uitbreiden
tot 10, wat maakt dat zij - in
haar aangekondigde harde oppositiestrijd — nog slechts 5
anderen moet vinden om gebruik te maken van het zgn.
'evokatierecht'. Zich beroepend op dit laatste kan de
Senaat zich immers mengen in
het w^etgevend werk, dat na het
St.-Michielsakkoord voornamelijk een bevoegdheid van de
Kamer is geworden.
Voor de VU is de inzet zo
mogelijk nog groter. Het verlies van een •vierde zetel mciakt
haar tegelijk het stemrecht in
de verschillende senaatskommissies, •waar de voorbereidende gesprekken gevoerd
•worden, afhandig. De demokratische Vlaams-nationalisten
mogen zich dan nog wel mengen in de diskussies, maar kunnen zich niet meer laten gelden
als het er werkelijk op aan
komt. E^n pijnhjke zaak. Vandaag weten •we of de balans
toch nog in het voordeel van de
VU kan omgebogen worden en
Jan Caudron aan zijn 19de jaar
als Vlaams-nationaal parlementair kan beginnen.
(gv)

WOENSDAG 14 JUNI 1995

\MM
ALBERT II. KONING NA BOUDEWIJN

DE BESTE KEUZE" MOET NOG BLIJKEN
In de Europese beau monde Jtond hij aL> „Ie motard de
Braxelle^i"bekend, zijab „la dan^ieuöe de Rome": Albert
en Paola, een prindenpaar dat in de échaduw van de grote
Boudewijn leefde. Zijn ietwat nonchalant voorkomen en
levenswandel gaven hem de reputatie van levensgenieter;
aU haar foto de omslag van een magazine kierde ging de
oplage die week éteevast omhoog. Jarenlang waren zij het
voorwerp van smeuïge verhalen waarbij de grens tussen
waarheid en roddel niet zelden werd overschreden. Toen zij
in de zomer van 1993 geroepen werden om Boudewijn en
Fabiola op te volgen traden zij volop in de échijnwerperé.
Het is geen gemakkelijke opdracht, het vorige koningspaar
had een sterke reputatie.
anvankelijk werd gedacht
dat prins Filip zijn overleden oom zou opvolgen,
maar het pakte anders uit.
Het heet dat FUip nog niet klciar
is voor de opdracht. Hoe de
koningswissel geregeld werd
staat te lezen in het pas verschenen hoeV Albert II. Koning na
Boudewijn van de VXJM-joemalisten Luc Neuckermans en Pol
Van Den Driessche.

A

ARCHIEVEN
Het boek is om twee redenen
interessant. Ten eerste om de
manier waarop de toenmalige
regering en dan voorjJ eerste
minister Dehaene en minister
Tobback ,,de beste keuze"
maakten, ten tweede om de publikatie van een vertrouwelijk
voorontwerp dat de koning
moet toelaten afstand te nemen
van wetten die niet stroken met
zijn persoonlijke mening.
Onvermijdelijk begint het boek
op 31 juH 1993, de dag dat
Boudewijn in het Andalusische
Motril overleed en de wijze
waarop het bericht tot bij de
leden van de regering raakte.
Ingewijden maakten zich ongerust over de gezondheidstoestand van Boudewijn die een
jaar eerder een hartoperatie had
ondergaan. Er werd met het
ergste rekening gehouden, ook
door joernalisten. Dat op zondag 1 augustus de BRTN reeds
vroeg in de morgen een 10 minutenlang In Memoriam kon uitzenden wijst er op dat „de band"
binnen handbereik lag. De gebeurtenissen volgden mekaar
snel op. Geholpen door zijn gekende doortastendheid en aan
de hand van archieven over de
plotse dood van Albert I kon de
eerste minister de begrafenis en
de opvolging van Boudewijn
haast vlekkeloos regelen.
Vandaag, na twee ja^r Albert II,
stellen de auteurs vast dat de
nieu^ve koning zijn broer op
voldoende wijze vervangt, er
zijn geen botsingen met regeringen of politici te melden.
Neuckermans-Van Den Driessche zijn voor hun boek te rade
gegaan bij pohtici, vrienden en
medewerkers van de koning;
soms worden deze met hun
néiam vermeld, doorgaans gaat
het om ,,een intimus", dan weer
over ,,een gesprekspartner" of
,,een goede bekende". Zeer
openhartig spreken Wilfried
Martens en zeker Vaast Leysen
die voorzitter w^as van de
Vlaamse vleugel van het Rode
Kruis waarvan prins Albert de
nationale voorzitter was. Via
Leysen en de gewezen goeverneur van West-Vlaanderen,
Pierre van Outryve d'Ydevvralle

is Albert goed op de hoogte van
de eisen van de Vlaamse be\veging. De auteurs weten dat
verscheidene vrienden van Albert (,,onder wie nogal wat
Franstaligen") erop wijzen dat
de koning een bepaalde voorliefde voor Vlaanderen en de
Vlamingen koestert. Hoewel hij
meer Frans dan Nederlands
praat loopt Albert niet hoog op
met de Franstalige adel en bourgeoisie, hij verbergt zijn begrip
en sympatie niet ,,voor sommige
eisen van de Vlaamse beweging".

WAALSE DREIGING
De auteurs verwijzen daarbij
ook naar de aanwezigheid van
het koninklijk paar op de prijsuitreiking van de Guldensporen-maraton te Brugge en het
bezoek aan de abdij van Steenbrugge op de vooravond van 11

juh '94.
„ Niet de Vlaamse be'weging
maar wel de rabiaat republikeinse Waalse socialisten zouden Albert sinds lange tijd zorgen baren." schrijven zij.
Dat zal wel. Albert weet best
dat, als er ooit wat met België
gebeurt, het gevaar vt^ellicht niet
vanuit Vlaanderen zal komen
maar eerder vanuit Wallonië dat
niet aarzelde zijn vader tot abdikatie te dwingen en w^ciar zich
rond de publicist José Fontaine
en het tijdschrift République een
(nogcJ intellektualistische) republikeinse beweging heeft gevormd. Bovendien bood zich bij
de jongste verkiezingen een partij cian die de aanhechting van
Wallonië bij Frankrijk voorstaat.
Of Albert, en vroeger Boudewijn, federahsten van harte zijn
weten wij niet. Wij vermoeden
dat zij het uit opportunisme zijn
geworden. In zijn bespreking
van het boek in De Standaard der
Letteren (1 juni j.l.) formuleert
Hugo Schiltz het als volgt:
,,Boudewijn heeft zich traag,
behoedzaam, soms stuwend,
soms remmend, ingeschakeld in
het koncept van een zéér unionistisch federalisme. Of het
Sint-Michielsakkoord voor hem
niet de uiterste grens was, zal
vi^ellicht later bekend w^orden."
De vraag of Albert en/of zijn
raadgevers daar anders over
denken dan Boudewijn stellen
de auteurs niet. Wel zou de
koning ,,de ontwikkeling onbevreesd bekijken" en dat ,,zijn
bezoeken aan de gemeenschapsfeesten niet betekenen dat het
hof zin heeft Ln een eindeloos
uitgesponnen
federalisering."
zal wel met de waarheid stroken. Om dat te bevestigen citeert het boek de vorst zelf toen

Albert II en koningin Paola delen het leed van overstroomde landgenoten in Villerd-dur-Le^fde. Het
koningjpaar ólaagde erin de eerste jaren van zijn bewind zonder menselijke of politieke blunder af te
ronden.

deze in zijn troonrede verklaarde dat de staatshervorming
,,voltooid werd" en dat de verkozenen de nieuwe instellingen
nu moeten waarmaken „in een
geest van samenhorigheid en
goede wil, verdraagzaamheid en
federale burgerzin".

WENDING
Neuckermans-Van Den Driessche laten hun gesprekspartners
eensgezind zeggen dat de koning „gezien wordt als de geschikte man om als constitutioneel monarch het gelaat van
België mee te bepalen aan de
vooravond van de twintigste
eeu-w. lien moderne, discrete
persoon die meer dan voldoende
talenten heeft voor een lang en
gelukkig koningschap. lien persoonlijkheid die nergens irritatie, woede of tegenkanting oproept en die erin slsiagde de
eerste jaren van zijn bewind
zonder enige menselijke of politieke blunder af te ronden."
„Geen irritatie verwekken" is
een vaststelling die gelijkloopt
met deze van J . M . Dermagne in
Le Journal des Proces (4 mei
1990) :„Het monarchaal bestel
is slechts te verdragen als het
kleurloos, geurloos en smaakloos is."
Dat w^as zo met Boudewijn, tot
de mini-koningskwestie in het
voorjaar van 1990. Op zijn
beurt verbreekt Albert deze
„kleurloosheid" na het bekend
raken van het vertrouwelijke
voorontwerp dat de gewetensproblemen van de vorst wil regelen.
Daarmee zijn we beland bij het
meest interressante deel van het
boek, met name de godsdienstige overtuiging van de koninklijke familie, die ook n.a.v.
het jongste pausbezoek dik in de
verf kw^am. Dat Boudewijn en
vooral Fabiola daarin een rol
hebben gespeeld is algemeen
bekend, ook prinses Astrid en
haar Habsburgse echtgenoot

^ & -

behoren tot het meest behoudsgezinde deel van het katohcisme. De invloed van de Charismatische Vernieuwingsbeweging en van kardinaal Suenens,
die een gesprek met de auteurs
afwees, blijkt sinds zijn boek
over Boude^vijn {Een getuigenis
van een leven) veel groter dan
men ooit had durven vermoeden.
Natuurlijk is de godsdienstige
overtuiging van een koning en
zijn familie een privé-aangelegenheid, wanneer deze echter
zo'n sterke stempel op de koninklijke funktie gaat drukken
is voorzichtigheid geboden. De
uitspraak van premier Dehaene
in het boek lijkt ons dan ook niet
helemaal korrekt. „Ik hoor daar
ook w^el iets over, maar het heeft
geen invloed op zijn werk..."
E^n uitspraak die in schril kontrast staat met het voorstel dat
de koning de de mogelijkheid
moet geven omwille van persoonlijke redenen en zonder
motivatieplicht een overweging
te laten voegen bij een wet
waarmee hij het niet eens is.
Middels zo'n overweging kan
de vorst zich persoonlijk distanciëren van de inhoud van een
door de volksvertegenwoordiging goedgekeurde wet. Door
deze biezondere macht moeten
incidenten als met de abortuswet voorkomen worden.

„GENTLEMEN'S
AGREEMENT"

wing van de Kamer of van de
Senaat, noch naar aanleiding
van de vorming van een nieu^ve
federale regering, ongeacht wie
de koning tot nieuwe eerste
minster benoemt".
De koninklijke omgeving had
aangedrongen op zo'n regeling
en het kabinet van de premier
dokterde een voorontwerp uit.
Het lag in de bedoeling het
voorstel nog dit voorjaar door
deze regering en door dit parlement te laten goedkeuren
maar dat ging niet door. Volgens
de auteurs, die het bericht van
,,een vertrouweling" hebben, tot
grote ontstemming van de koning die bij wijze van protest
meteen op vakantie vertrok.
Het boek sluit af met de integrale tekst van het voorontw^erp. De lezer zal zich herinneren dat het door de hele
pers werd afgekeurd. Het is
duidelijk dat het de demokratische geplogenheden raakt en
deuren kan openen naar andere
biezondere machten.
De gedachte om het boek Albert
II. Koning na Boudewijn te schrijven is gegroeid uit kontakten
die Wetstraat-j oernalisten met
„het hof" in parlementaire en
andere wandelgangen kunnen
hebben. Ook het onverw^achte
11 juli-bezoek van het vorstenpaar aan Brugge moet uit deze
ontmoetingen gegroeid zijn. De
lezer weet dat onze ge-wezen
koUega, Pol Van Den Driessche, een van de gangmakers is
van de Brugse Guldensporenmaraton. Deze persoonlijke ervaringen hebben weliswaar niet
geleid tot het zoveelste kritiekloze koningsboek zoals er na de
dood van Boudewijn met hopen
verschenen zijn.

Alle politieke partijen (op Rossem, het Vlaams Blok en het
Front National na) zou gevraagd worden een „Gentlemen's Agreement" te ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden dat hun vertegenwoordigers niet tussenbeide zullen
komen en geen vragen zullen
(mvl)
stellen over de bewuste onderwerpen. Maar het voorontwerp c» Albert II. Koning na Bouging nog een eind verder, het dewijn. Luc Neuckermans en Pol
akkoord zou „onbeperkt in de Van Den Driessche. Vitg. Van
tijd " zijn en niet vervallen „naar Halewyck, Leuven. 120 bic
aanleiding van enige vernieu- 498fr.

WOENSDAG 14 JUNI 1995

üïï DE REGIO
HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
De Volksunie neemt kennis
van de hoogmoed waarmee
CVP en S P een Vlaamse Regering vormen die amper 46
% van de Vlaamse kiezers
vertegenwoordigt. Zij mist
daardoor het demokratisch
draagvlak dat haar namens
Vlaanderen kan doen optreden. De beide regeringspartners dragen een zeer grote
verantwoordelijkheid
voor
de valse start die de nieuwe
Vlaamse instellingen dreigen
te nemen.
De eerste zitting van het
rechtstreeks
verkozen
Vlaams Parlement zou een
hoogdag voor Vlaanderen en
de Vlaamse emancipatiebeweging moeten zijn. Hij
wordt echter overschadu-wd
door de alles-overheersende

middelmatigheid
die de
Vlaamse Regeringsvorming
kenmerkt. Het is duidehjk
dat de onderhandelaars zich
niets aanttrekken van het algemeen Vlaams belang maiar
zich daarentegen volledig inschakelen in de enge partijbelangen op Belgisch vlak.
De Vlaamse Regering die
binnenkort voor het Vlaams
Parlement de eed zal afleggen mag dan ook gerust betiteld worden als deze van
Jean-Luc I ! Vlaanderen verdient beter!
De Volksunie zal in de
Vlaamse Raad een harde
maar konsekwente oppositie
voeren, gebaseerd op haar
Vlaams, socicial en ongebonden programma.

EEN JAAR
VLAAMSE ADMINISTRATIE
Wet Jaarbeeld 'j'-^van de diensten
van de Vlaamse regering is, zo
zegt de bijgesloten persmededehng zelf, „geen "jaarverslag"
geworden in de klassieke zin
van het woord, omdat het geen
overzicht geeft van aktiviteiten". Het is wel opgevat volgens
de "sporen" van het projekt
Vlaanderen
2002
waaraan
Vlaams minister-president Van
den Brande (CVP) voor de verkiezingen niet zo graag herinnerd w^erd, en dat momenteel
doorkruist wordt door de nota's
van federaal formateur Dehaene
(CVP).

WIJ HERDENKEN FRANS KUIJPERS

beleid. De diensten van de
Vlaamse regering zijn dus niet
langer uitvoerende organen, ze
dienen ook als "denktank" voor
de Vlaamse overheid.

Het Jaarbeeld legt in een vlot
leesbare taal (de teksten w^erden
door een gespecialiseerde privéfirma herschreven) uit hoe
dat bvb. in z'n werk gegaan is bij
de in '94 goedgekeurde duinenen hobu-dekreten, of hoe er aan
beleidsvoorbereidend v/erk gedaan ^vordt, zoals met het lopend proefprojekt dat de uitbetaling van de 160.000 personeelsleden uit het onderwijs
Met dit luksueus uitgegeven moet verbeteren. In een bijlage
boek willen het ministerie van vindt de geïnteresseerde burger
de Vlaamse gemeenschap en de enkele gegevens over de finanVlaamse openbare instellingen ciële middelen, het personeel en
,,aan een ruim publiek" laten de
investeringen
van de
zien hoe zij het voorbije jaar Vlaamse overheid.
gestalte hebben gegeven aan het
beleid van de Vlaamse regering
(Pdj)
en de Vlaamse Raad. Een lovenswaardig initiatief, omdat
c» Het Jaarbeeld
'94 telt
het tot uiting brengt hoe de
80 bladzijden en ut rijkelijk geVlaamse administratie bezield
illiutreerd met werken van Oodtwordt door de wil om het goed
europede kuntttenaur^ uit de kolte doen. Met „een modern malektie van het
Internationaal
nagement, klantgerichtheid, opExübrLt-centrutn
in
Sint-Nitimale dienstverlening en dykUuu). Het kan verkregen worden
namisme."
door
overschrijving
van
Het is bovendien een goede 250 frank op rekeningnummer
zaak dat de Vlaamse admini- 091-2201002-04 van het minisstratie zich niet beperkt tot be- terie van de Vlaamse gemeen\&\As,uUvoering, maar zich ook, en schap, afd. Communicatie en
de jongste jaren steeds meer en Ontvangdt, Boudewijnlaan 30,
meer, bezighoudt met de voor- 1210 Brussel, met vermelding
bereiding en de evaluatie van het "Jaarbeeld '94".

Vanuit zijn ekonomuiche ervaring droeg Frans Kuijperd herhaaldeLijk bij om VU-dtudiedagen en
kongredden vernieuwend te dtofferen.

Vanuit zijn leven in flnancieel- op vele domeinen. Gaande"weg
ekonomische middens, besefte werd hij met Gaby, zijn echthij de waarde van het zelfbe- genote, binnen de levenssfeer
stuur-door-federalisme
voor van zijn drie kinderen en vijf
Vlaanderen. Daarom trad hij kleinkinderen de ,,lieve grootaktief toe tot de VU. Jarenlang ouder (s)" met véél geduld en
heeft hij temidden van ons allen véél aandacht. Kwahteiten die
geijverd. Als arrondissementeel hij zo vaak opbracht voor zijn
„trekpaard"
in
Antwerpen drie broers, hun kinderen en
Met een briljant verstand - bleek geen enkel karwei hem te voor zovelen in Vlaanderen.
maar ook met een groot stu- veel. Mciar ook nationaal — als Nooit zal hij onze dankbaarheid
dentikoos gemoed! — behaalde penningmeester en binnen ver- verlaten.
hij te Leuven tijdens de woelige schillende studiedagen en konWilly Kuijpers,
naoorlogsjaren een doctoraat in gressen — leverde hij heel wat
Lid
van
de
Vlaamse Raad
de Rechten. Maar spoedig dienstbaar
én vernieuwend
startte hij — na enkele baliejaren •werk.
— met een handvol Vlaamsgezinde vrienden Argenta, een zelf- Kameraadschap — verlengstuk
standige spaar- en leenbank. Zo van zijn familieband — stond Frans Kuijpers werd op 2 april
maakte hij zijn financiële- en vooraan in zijn waardenschaal. 1929 te Leuven geboren, hij
ekonomische
deskundigheid Zijn afspraken — groot en klein — overleed in zijn woning te Zoervaardig. Volgend jaar zou zijn kw^am hij steeds na. En het sel op 11 juni 1995. De uitlevenswerk 40 jaar jong zijn. bedroefde hem hoe bij som- vaartplechtigheid heeft plaats
Tussendoor begeesterde hij als migen „één woord", twee (of vandaag \voensdag 14 juni om
lesgever zoveel leerlingen aan meer) betekenissen kon heb- Hu.30 in de kerk van de H.
het H.HartkoUege in Tervuren, ben. Vanuit dezelfde korrekte Ehsabeth te Zoersel.
bij de Broeders Maristen in Ou- geest hield hij evenmin van
Hij
besprak De redaktie biedt mevrouw Gadergem en cian het H.I.K. te „achterklap".
Geel. Als begenadigd pianist en rechtstreeks met de betrokkene- brielle Goossens, kinderen en
met veel humor animeerde hij zo zelf wat hij meende te moeten kleinkinderen en de broers
dikwijls een heel studentenge- zeggen. Met zijn vele talenten Kuijpers blijken van diep meheeft Frans driedubbel geleefd deleven.
zelschap.

Wij verliezen onverwacht uit de
hechte familieverbondenheid en
de vriendschap-met-velen, onze
oudste broer Frans. Zachtjes —
alsof hij niemand wilde storen —
ging hij thuis heen op vaderdag.
Zijn groot hart had maar even
stilgestaan...

BEGRAFENIS

FW VRAAGT FORMATEUR

SPLITSING VAN
DE SOCIALE ZEKERHEID
De Raad van Beheer van het
F W stuurde op 12 juni een
memorandum over de Sociale
Zekerheid naar formateur Dehaene. Hier volgt de tekst:
De Federatie van Vlaamse
Vrouvi'engroepen eist:

Het prcdtigieuze Boudewljnkompleks, een van de Bruddebe gebouwen
waar de Viaamde adminidtratie gehuisvest u).

— De federalisering van de Sociale Zekerheid om op termijn te
komen tot een volledige autonomie. Vlaanderen moet een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en
behoeften van de Vlaamse bevolking. Bovendien zou de federalisering een einde maken

^r

aan het verplichte karakter van
de transfers nacir Wallonië.
— De invoering van federale
kontrole-mechanismen voor een
eenvormige interpretatie en toepassing van de federale ^vetgeving inzake Sociale Zekerheid.
— Financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten in de
solidariteitsmechanismen, voor
de inkomens-vervangende S Z regelingen: werkloosheidsvergoedingen, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioenen.
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I I DE REGIO
ANTWERPEN
Za. 24 MARIEKERKE: Ter geJUNI
legenheid van de 18de Vis- en FolZo. 18 HEIST O/D BERG: kloredagen: Stand van de Vlaamse
Vlaams-nationale Kring Roden- Kring in de Omgangstraat, aan
bach gaat naar het feest ,,Ja watte, huisnummers 24/26. Keuze uit leknieuw patatte ! ?" van voetbalploeg kere visdelicatessen, Hollandse
KSK-Heist. Verzamelen om 13u. nieuwe maatjes, wijn en frisdranten huize van Roger Van Dijck, ken. Ook op zondag 25/6.
Neerweg 21. Info: 015/24.80.86.
Zo. 18 BERLAAR: Viering 116
jaar DF-afdehng met huldemis om
llu., opgeluisterd door het St.Pieterskoor in de St. Pieterskerk. Om
12u. toespraak door Kultuurschepen Walter Luyten in zaal Kinderland. ledereen welkom. Info:
Walter Luyten, 03/482.11.93 en
03/482.32.69.
Di. 20 EDEGEM: Drie Eiken, van
20 tot 21 u. Vlamat.
Di. 20 KALMTHOUT: Stadswandeling ,,Acht eeuwen zondig Antwerpen", 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).
Wo. 21 EDEGEM: AvondwandeUng in Middelheim. Bijeenkomst
om 18u.30 Elzenhof of 19u. ingang
Middelheim. Org.: FW-Edegem.

IN HET TEKEN VAN H.

JULI
Vr. 7 BERLAAR: Guldensporenviering om 20u. in de gemeentelijke
jongensschool. Feest- en bezinningsrede door Kultuurschepen
Walter Luyten. Gratis toegang.
Za. 8 HEIST O/D BERG: Gemeentelijke Guldensporenviering
in kultureel centrum Zwaneberg,
om 19u.30. Feestrede: Maurits Dewilde. Gratis toegang. Iedereen
welkom.

MEVR. HUYSMANSVANDEVORDT
OVERLEDEN
O p 31 mei j.1. overleed te Lokenen mevrouw Regine Vandevordt, weduwe van Louis
Huysmans en moeder van J a n
en Anny Lenaerts-Huysmans
(Wilrijk).
Mevrouw Vandevordt werd op
5 april 1906 te Sint-Truiden
geboren, volgens haar wens
hebben eucharistieviering en
krematie in familiekring plciatsgehad.

DAENSFONDS TERUG
NAAR DE .yOLKSWIJKEN"
Zondag vierde het Priester
Daensfonds
zijn
jaarlijkse
Daensdag in Aalst. Het werd
duidelijk dat het Daensfonds
terug aanknoping zoekt met de
basis van het volk. ,,Priester
Adolf Daens voerde strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting.
Daens staat op de Werf met de
blik gericht naar de rechteroever. Daar was honderd jaar
geleden de grootste armoede.
Ook nu nog is het een achtergesteld gebied."

Daensfonds-voorzitter Herman
Slagmulder was duidelijk in zijn
inleiding tijdens de akademische zitting in de statische feestzaal van het stadhuis. Men kan
niet naast de metamorfose. Terwijl het organiserende Priester
Zo. 9 WESTERLO: Jaarlijkse
Guldensporenviering, met barbeDaensfonds de blik vooral op
cue vanaf ISu. in Heultje-Westerlo,
het verleden richtte wordt nu
op te terreinen van VK Heultje
ook ruimschoots aandacht be(Goorbossen).
Gelegenheidstoesteed aan de andere drijfveer:
spraak om door Paul Van Gremsociale vooruitgang. Dat men
bergen om 17u. Iedereen welkom JUNI
daarvoor in Aalst de omgeving
vanaf I4u. Inschrijven bbq bij Jef
Thys, K. Leopoldlaan 1 te Westerlo Za. 17 SINT - GILLIS - WAAS: van wciar eens de beruchte Mijl(014/54.48.07, tel. + fax) vóór 1/7. Invullen en berekenen van uw be- beekse „barakken" stonden, oplastingaangifte. Tussen 14 u. 30 en zoekt, is een meer dan lovens16u. bij Romain de Grave, Eeck- waardig initiatief.
bergstraat 20 te St. - Gillis - Waas
VAN DEN REECK
Koen Baert, tien jaar lang se(03 / 770.70.62).
kretaris van het IJzerbedeZa. 17 GAVERE: I3de Zomer- vaartkomitee en feestredenaar
barbecue van VU - Groot - Gavere. op de akademische zitting, riep
Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen- op tot meer dialoog onder de
weg 82 te Asper. Inschrijven tot 13 Vlamingen. Hij was tevens van
/ 6 bij bestuursleden. Deelname:
doorheen Vlaanderen, Vlaande- 500 fr., kinderen 260 fr. Info: De- oordeel dat 1995 vetjes mag
gedrukt worden in de geschierens geschiedenis en Europa. nise Goethyn (09 / 384.21.61).
denis van de Vlaamse beweging.
FVK-Rodenbachfonds provincie Antwerpen, Davidsfonds Di. 20 NINOVE: Met V W G - „Vlaanderen verwierf met een
Wommelgem en het Gemeen- Ninove naar „Bachten de kupe" eigen parlement en een eigen
met bezoek aan Diksmuide en omtebestuur van Wommelgem ver- streken. Deelname: 1.200 fr. p.p. regering eindeijk een definitief
lenen hun medewerking. De Voor info en inschrijven: Georges zelfbestuur. Daar is vele deGuldensporenviering gaat door De Coster (064 / 33.71.79) of René cennia voor gestreden. Er
kwam geen revolutie aan te pas.
op maandag 10 juli en grijpt Martens (064 / 33.43.47).
Veel is te danken aan Vljiamse
plaats in zaal Keizershof, Dasverenigingen die dit zelfbestuur
straat 2-4, Wommelgem, vanaf JULI
stukje bij stukje wisten af te
20u. De inkom is gratis. Er Zo. 2 OUDENAARDE: Vanaf dwingen. Bij wijlen moest men
worden parkeerplaatsen voor- 12u. Barbecue in Dorpshuis De toegevingen doen. Maar het
zien voor gehandikapten. Info: Linde, Berchemweg 250 te Melden.
Ward Herbosch, 03/353.68.94.
Deelname: 360 fr.p.p., -12j. 170 fr.
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde i.s.m. VU - Oudenaarde.
De redaktie biedt J a n en Annie,
hun kinderen en kleinkinderen
haar medeleven bij dit afsterven.

OOSTVLAANDEREN

GULDENSPOREN
IN WOMMELGEM
Zoals elk jaar organiseert de
Kulturele Kring J a n Puimège
in Wommelgem een Guldensporenzangfeest. Dit jaar zal
bijzondere aandacht geschonken worden aan de herdenking
van Herman Van den Reeck.
Onder de leiding van J o z . De
Houwer en met de begeleiding
van het Instrumentaal ensemble
Ortolaan, vi^ordt het weer een
avond van samenzang en samenzijn. Onder het motto
Vlaanderen-Europa 2002 maken we een muzikale rondreis

WEST-VLAANDEREN
JUNI
Wo. 14 BRUGGE: Voordracht
met demonstratie over Bier maken.
Om 15u. Meer info: V W G Brugge, 050/59.99.53.
Do. 15 OOSTENDE: 1«= Spreekavond over kruidengeneeskunde.
Om 20u. in het Trefcentrum, Aartshertogstraat 4 te OostendeMariakerke. 2de deel op 22/6. Inschrijven: 300 fr. voor de 2 avonden, 059/50.84.80. Org.: VOVO.
Di. 20 IZEGEM: Busreis naar
Zeeuws-Vlaanderen met V W G Izegem.
Do. 22 BLANKENBERGE: Met
VWG-Blankenberge naar Boulogne. Vertrek om 8u. aan stadhuis.
Kostprijs 600 fr. Met bezoek ingang
Euro-tunnel, en Nausica te Boulogne. Info: 050/41.36.54.
Zo. 25 MOORSLEDE: Betoging
tegen het dumpel van kernafval in
de Westhoek. Vertrek om 14u.30
aan de Keiberg, samenkomst Waterdam en gezamenlijk richting
Sporthal te Moorslede. Alle VUafdelingen (met hun vlag) stappen

VL - B R A B A N T

mee op. Info: Johan HuygheUer,
Zuidstraat 31 te Moorslede.

Kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen vanaf nu meewerken aan de realisatie van een
kamavahnonument voor de
stad Aalst. De ajuinstad krijgt,
na eeuwen karnaval vieren en
bijna zeventig jaar dè karnavalvierende stad bij uitstek te
zijn in Vlaanderen, een kar-

Zo. 9 WAASMUNSTER: Fietsen / of autozoektocht t.g.v. 11 juli.
Vertrek ts. 13 en 14u. in het Buurtcentrum van Sombeke, Veldstraat.
Ie prijs: VIP - zitje Omloop v.h.
Waasland '96. Org.: A. Verbruggenkring.

JULI

WILFRIED PAUWELS VERTELT

Za. 1 ZWEVEGEM: Vertrek edukatieve daguitstap „Kennismaking
met de Westhoek". Om 8u. aan het
Gemeentelijk zwembed. Met bezoek aan Nieuwpoort, met de boot
naar Diksmuide, daarna FransVlaanderen. Terug rond 23u. Org.
en inschrijving: VU-Zwevegem
(066/75.65.67 - na 19u.) en Vormingscentrum L. Dosfel. Deelname: 1.000 fr. p.p.
Za. 1 IZEGEM: Vlaams Huis,
13u.30: verzameling voor wandeling te Zwalm o.l.v. fam. Reynaert.
Org.: Wandelklub Vlaams huis.

VEURNE TIJDENS EN NA WO II
De Vlaamse Volksbeweging
Veurne-Westkust verwelkomt
op vrijdcig 16 juni 1995 om 20u.
in de St. Jansstudio (Houtmarkt
14 te Veurne) de historikus e.h.
Wilfried Pau-wels.
De avond omvat twee delen.
E^rst spreekt Pauwels over feiten en gebeurtenissen tijdens en
vooral na W O II, die zelden of

HERDENKINGSMIS JETJE CLAESSENS
ter Aernaut, vindt plaats op
24 juni a.s. om llu.in de kerk
van de Goede Bijstand op de
Kolenmarkt (bij het Fontainasplein) te 1000 Brussel.
c» Inlichtingen:

^

09/223.38.83.

NIEUWE OPDRACHT
„Sommigen kunnen blijkbaar
niet aanvaarden dat het nu het
Vlaamse parlement is dat Vlaanderen gaat leiden én niet de
Vlaamse beweging". Aldus wees
Koen Baert op de onderlinge
verdeeldheid
binnen
de
Vlaamse beweging, waar intern
geen gesprek of debat meer mogelijk is. ,,Toch ligt nog een
grote rol voor Vlaamse verenigingen weggelegd. Zij moeten
als drukkingsgroepen blijven
fungeren voor een kritisch en
positief beleid. De staatshervorming is immers nog niet voltooid
én Vlaanderen moet een grotere
rol kunnen vervullen in Europa.
De Vlaamse beweging tenslotte,
moet meer aansluiting zoeken
met sociaal-ekonomische verenigingen en zo een strategie
voor de toekomst opbou'wen.'
De Daensdag mocht zich verheugen in een grote belangstelling, niet alleen tijdens de
akademische zitting, maar ook
tijdens de voorafgaande bloemenhulde aan het Daensmonument en de eucharistieviering
in de Sint-Martinuskerk. Deken Felix Van Meerbergen uit
Zoutleeuw aarzelde niet om het
onbegrip van de kerk aan te
klagen. ,,Soms verstaat de Kerk
te laat de tekenen van de tijd.
Net zoals ten tijde van Daens".
Het Priester Daensfonds heeft
blijkbaar een nieuwe adem gevonden. Ook tijdens het volgend werkjaar wil het Fonds in
een geest van pluralistische demokratie nauwer aanleunen bij
de sociale organisaties en aktiviteiten.
(mas)

AALST ZOEKT
KARNAVALMONUMENT

Wo. 28 BRUGGE: Verrassingsreis: 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.
VWG-Brugge:
050/59.99.63.
Org.: VWG-Brugge.

De Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
organiseert
Za. 17 STEENOKKERZEEL: een herdenkingsmis voor de onKippenfestijn van de Kartellijst An- langs overleden Jetje Claesders (VU-Joost-CVP). Van 18 tot ^ ^ j ^ "
22u. in de Parochiezaal van Perk,
Kampenhoutsesteenweg te Perk.
Deze mis, met homilie door pa-

JUNI

Zo. 9 ZOTTEGEM: 11 Juli-barbecue. Van llu.30 tot 16u. in de
Bevegemse Vijvers. Volw. 400 fr.,
-12j. 260 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Zottegem.

eindresultaat telt. Wij hebben
een Vlaamse regering en een
Vlaams parlement."

niet beschreven werden, msiar
die wel gevolgen hebben tot op
heden: zoals de rol van de kommunistische partij, de latere tegenstelling links-rechts, ...
In het tweede deel, na de pauze,
probeert dhr. Pauwels de link te
leggen naar het Veurne van toen
en stelt zijn nieuw boek Veurne
Bezet voor.
Na de uiteenzetting is er tijdens
een gezellig praatcafé ruime gelegenheid om e.h. Pauwels vragen te stellen of met hem een
diskussie aan te gaan.
Tevens kan zijn boek Veurne
Bezet aangeschaft worden tegen
de prijs van 830 fr.
o» Leden betalen 50 fr. inkom,
niet-Uden 100 fr.

navalmonument. Om het projekt te realiseren werd een v.z.w.
Oiljsters Carnaval Monument
opgericht met vertegenwoordigers uit de karnaval-, kulturele
en politieke wereld. Via een
"aktie 1000 maal 1000" wordt
gepoogd één miljoen te verzamelen om een monument gestalte te geven.
Het monument zelf komt er via
een wedstrijd die loopt tot
14 oktober 1995. De winnaar
krijgt 850.000 frank en moet
daarmee het kunstwerk realiseren, dat midden in het stadscentrum komt te staan op het
pleintje rechterover het postkantoor.
De kunstenaar is volledig vrij in
het ontNverpen van het monument dat 'hulde moet brengen
cian Oiljst Vasteloaved en de
vele Oüjsteneskes en Oiljsteneers'. (vertaling: Aalst-karnaval en de vele karnavalisten
m/v). Deelnemen kan zowel individueel als in groep.
Voor alle inlichtingen over de
wedstrijd kan men terecht op
het sekretariaat, Korte Zoutstraat
22,
9300
Aalst,
053/70.15.13 of op het kabinet
van de schepen van Kuituur,
Onderwijsstraat 1, 9300 Aalst,
053)/3.20.26.
(mas)
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MDESmEUHG
ZE DOEN HET WEER...

VOOR DE 19<i« KEER!
Ook dit jaar wordt er in de week voor de IJzerbedevaart
weer gefietst van Voeren naar Dik^muide. Voorde 19de keer
trekt de VrededfieUeLing dward door Vlaanderen. Een
sportieve uitdaging van meer dan 300 km. Tenminste voor
wie op donderdag 24 augudtué vanuit Voeren vertrekt. Je
kan echter ook op andere plaateen aansluiten: vrijdag 25
augudtud in Tienen, Brussel, Geel of Wommelgem en
zaterdag 26 augustus in Gent. Ver weg van het drukke
verkeer trekt de Vrede<ffietdelingkaravaan door de pittoreske dorpje<) die Vlaanderen rijk is.

den met de bagagewagen vervoerd zodat de Vredesfietsers
ongestoord hun gang kunnen
gaan.
Heb je nog ergens een rijwiel
staan in stal of schuur ? 't Is 't
moment om je fiets op te poetsen. Vanuit het bronsgroen eikehout trappen opnieuw meer
dan 100 jeugdige sportievehngen naar de polderklei van de
IJzervlakte. En dit écht niet
alleen maar voor de lol!

Het is natuurlijk niet allemaal
diepe ernst. J e krijgt ruimschoots de tijd voor een pilsje,
een dansje en een vrolijke babbel. Want de Vredesfietseling
naar de IJzerbedevaart is een
unieke kombinatie van sport,
ontspanning, vorming en bezinning.

VRIJHEID, VREDE,
VERDRAAGZAAMHEID...

VEILIGHEID

De fietskaravaan vertrekt vanuit Voeren, w^aarmee de fietsers
hun niet aflatende sympathie
betuigen voor deze mooie maar
beproefde Vlaamse gemeente,
en schiet dan als een pijl dwars
doorheen Vlaanderen tot in
Diksmuide. Als moderne pelgrims rijden de vredesfietsers
njiar de IJzervlakte waar decennia geleden, in tragische omstandigheden
de
politieke
Vlaamse Be'weging kiemde. De
Vredesfietseling is een tocht
voor al wie begaan is met vrijheid, vrede en verdraagzaamheid in Vlaanderen.

Een degelijke fiets met reglementaire uitrusting is een "conditio sine qua non " voor elke
deelnemer aan de Vredesfietseling. De deelnemers aan de
Vredesfietseling zijn verzekerd
voor burgerhjke aansprakelijkheid en medische kosten. lïen
bezem-, béigage- en ziekenwagen van het Vlaams kruis begeleiden de fietskaravaan. Motards en wegkapiteins staan in
voor de veiligheid aan de kruispunten. De weinige doortochten op drukke punten gebeuren
onder politie- of rijkswachtbegeleiding. Niets -wordt aan het
toeval overgelaten.

UITRUSTING

NIEUW!
Om de Vredesfietsehng én
de IJzerbedevaart nog
eens ekstra te promoten,
willen enkele jongeren en
jonge gezinnen op vrijdag
25 augustus de Vredesfietseling
in het Antwerpse met een groep
(minder ervaren fietsers of
fietsers met minder vrije
tijd) een kort trajekt in het
Antwerpse zelf begeleiden. Meer nieuws hierover volgt nog.

Naast een degelijke fiets voorzie
je best ook aangepaste kledij.
Zo\vel voor zonnig weer als
voor regentoestanden. J e weet
maar nooit in dit lage landje bij
de zee. Zowel donderdag- als
vrijdagavond zijn alle deelnemers in een jeugdherberg gelogeerd. Met nette kamers, mogelijkheid tot douchen en lekker
eten. Een slaapzak is natuurlijk
onontbeerlijk ! Tijdens de nacht
van zaterdag op zondag overnachten we met z'n allen in een
tentenkamp op de bedevaart^veide in Diksmuide. Hiervoor
breng je een luchtmatras en een
slaapzak mee. Alle spullen wor-

PRIJSKAARTJE
Inschrijven voor de I9de Vredesfietseling kan door middel
van het deelnemingsstrookje.
Om organisatorische redenen
vragen we je \vel om tijdig in te
schrijven. De deelnemingsstrookjes dienen voor 12 augustus op het VF-sekretariaat
toe te komen!
De deelnameprijs wordt bepaald door de vertrekdag. Wie
op donderdag 24 augustus van-

r

uit Voeren vertrekt en het ganse
trajekt meefietst betaalt 1.750 fr.
Wie op vrijdag 25 augustus vertrekt betaalt 1.250 fr en wie op
zaterdag 26 augustus aansluit
betaalt slechts 500 fr. Dit bedrag
dient gestort te worden op de
VF-rekening 435-0256851-75,
eveneens voor 12 augustus. In
de deelnameprijs is het inkombe-wijs voor de IJzerbedevaart
begrepen.
De terugreis gebeurt met de
bus. De fietsen worden met de
vrachtwagen vervoerd. Ijct wel,
enkel de deelnemer.) die met de biui
terugkeren kunnen hun f iet.) op de
vrachtwagen plaateen. W i e o p ei-

gen houtje terugkeert neemt dus
zelf z'n fiets mee terug ! Wie met
de bus -wil terugkeren dient
hiervoor in te schrijven tegen
ekstra betaling van 250 it. Ook
te storten via VF-rekening 4350256851-75.
De deelrumeré die vanuit Voeren
vertrekken nemen de laatiite week
voor het vertrek kontakt op met het
VF-dekretariaat (02/217.63.28) om
de verplaat.)ing naar Voeren te regelen.

c» Meer inlichtingen kan je
verkrijgen op het Vredesfietseling sekretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel.
(02)217.63.28.

-K
INSCHRIJVINGSSTROOKJE
naam en voornaam: .
straat en nummer: . .
postnr. en gemeente:
tel:
geboortedatum:
neemt deel aan de 19de Vredesfietseling en vertrekt op
O donderdag 24 augustus in Voeren
O vrijdag 25 augustus in
O zaterdag 26 augustus in
Terugreis: ik kom/ kom niet (*) terug met de bus (' schrappen wat met past)
Ik stort

fr op rekening 435-0256851-75 van de Vredesfietseling

datum

handtekening

(1) InvulUn en voor 12 auguAfttu '95 opsturen naar het Mkretartaat van de Vrede^fuUeUng, Barrtkadenpleui 12 te 1000 BruMeL

^

^
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VAN DDT TOT BEZINNING:

ALTERNATIEVE LANDBOUW NU OOK STUDIEONDERWERP
J o k e Vandenabeele ^verkt binnen de afdeling Sociale Pedagogiek (KUL) aan een doctoraatsonderzoek over het müieuen natuurtema binnen land- en
tuinbouw. Dit onderzoek heeft
tot doel inzicht te verwerven in
de wijze waarom landbouwers
leren in te gaan op de uitdagingen m.b.t. het milieu- en natuurtema en welke initiatieven
hen hierbij (kunnen) ondersteunen. Wij ontmoetten mevr. Vandenabeele.

eet er trou-wens rotte
beien ?

voornaamste vervuilers van ons
milieu. De mindere kwaliteit
van ons dagelijks voedsel komt
hierbij nauwelijks aan bod; spijtig. De land- en tuinbouw wordt
soms opstandig en voelt zich te
sterk ge^viseerd; begrijpelijk.
Men begint hierover meer en
meer na te denken.

Toch is die onzin de jongste paar
jaar minder tot niet meer te
lezen. Toen meer en meer liefhebbers biologische gingen telen, •werd van schouder gewisseld. Deze moesten dan maar
weten wat ze deden, maar voor
een beroepsteler was het onverantwoord biologisch te gaan
telen. Zo -werd althans georeerd.

Hoe^wel „ze" dan toch weer huiveren om door buren en magen
aange^wezen te •worden indien ze
het zouden wagen om over te
schakelen. Toch maken ziekten
en „ongevallen", tot dodelijke,
hen dan weer bezorgd. Het valt
op dat tot op heden meestal de
technisch bek^waamste en meest
intelligente land- en tuinbouwers de overstap doen. E^n
eresaluut aan de pioniers, •want
dat zijn ze nog steeds...

Intussen was er hier en daar een
schuchter begin te bemerken
van-wege beroepstelers die zuiver biologisch verantwoord wilden gaan telen. Aan deze pioniers •werd nadrukkelijk ,,medegedeeld" dat het rendement
heel -wat lager zou komen te
Uggen. Dat klopt inderdaad
voor de bio-landbou-w; minder
tot niet voor de alternatieve
tuinbouw. Het is duidehjk dat
die lagere opbrengst moet gekompenseerd worden door ho_ gere prijzen, wat in de praktijk
1 van alledag inderdaad het geval

ALGEMENE
BESCHOUWINGEN
Ongeveer twintig jaar geleden
deden de alternatieve ideeën het
niet zo best in kringen van de
gangbare land- en tuinbouw.
Toch was er steeds bij onze
eerste tegensprekelijke debatten een z-ware opkomst; land- en
tuinbouwvoorlichters voelden
zich hierbij onbehaaglijk. Zelfs
de modale land- en tuinbouwers
voelden een en ander aan als een
soort blaam op hun tot dan
gevolgde teeltmetoden.
Ongeveer een halve eeuw terug
werden er, bij voordrachten
over land- en tuinbouw, het
D D T fel aanbevolen als zijn
ongevaarlijk voor ,,hogere" wezens. Wij hebben zelf meegemaakt dat een voorlichter zijn
wijsvinger licht bevochtigde
met de tong, even depte in het
toen nog aangenaam ruikende

aard-

Driekwart eeu^w geleden was
men bij ons thuis reeds bezorgd
om de mindere kwaliteit van
melk in de periode dat er rapen
gevoederd werden. Veldwortelen en lijnzaad •werd verstrekt
om de kwaliteit en de smaak van
de melk te verbeteren. Wij hoeven niet terug naar die tijd. Toch
is een tikkeltje meer bezorgdheid voor de kwaliteit van het
geteelde voedsel ook nu meer
dan verantwoord.

2 Thans staan wdj heel -wat verder.
Vrij onlangs werden voor de
alternatieve teeltmetode, dus de
biologische land- en tuinbouw^,
betoelagingen voorzien. Dit in
tegenstelling met ,, vroeger"
•waar soms ge^woon geen vermen lezen dat het op een
gunning te bekomen was voor
balkon in een bioskoop gehet opstarten van een nieuw^
vaarlijker •was dan besproeide
bio-bedrijf.
ge-wassen te eten; dat onbeBEZINNING
spoten, geplekte aardbeien
schadelijker waren dan beIntussen •wordt de gangbare
spoten dinges, residu's van
land- en tuinbou^w steeds meer
pesticiden inbegrepen. Wie
aangewezen eJs een van de

De gangbare land- en tuinbouw wordt dteedd meer aangewezen aU een
van de voornaamste vervuiUrd van het leefmilieu.

DDT-poeder en dit dan met een
verrukt gezicht aflikte... Gedaan dus met het zwaar giftig
arsenicum; de nieuwe, ongevaarlijke maar doelmatige hulpmiddelen w^aren in aantocht...
En toen voelden land- en tuinbouwers zich heer en meester
over leven en dood in en op hun
tuinen en akkers. Wee diegenen
die de pret durfden verstoren !

Tenslotte bhjft de klant-koning
het almaardoor nemen dat er te
veel geknoeid wordt met zijn
dagelijks voedsel, dat zijn drinkwater tomeloos vervuild wordt
en dat ons aller Moeder Aarde
zo onheus behandeld -wordt.
Rik Dedapper

TOCH OVERSCHAKELEN?
De plaatsen van:
BEDRIJFSLEIDER
•worden openverkleiard,
enerzijds met specialisatie
ELECTRO-MECHANICA
anderzijds met specialisatie
BOUWKUNDE
De plaatsen staan open voor
zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten.
Aanvangswedde: 7L909,- fr.
bruto per maand.
De kandidaten moeten de
Belgische nationaliteit bezitten.
Leeftijdsvoorwciarde:
de
leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben en de leeftijd van 45
jaar niet overschreden hebben op 30.6.1995.
Diplomavereiste: in het bezit
zijn van het diploma van industrieel ingenieur.
Er worden werfreserves aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Verplicht
sollicitatieformulier en examenprogramma te
bekomen op de 7e DirectiePersoneelszaken,
Lange
Gasthuisstraat 39 te 2000
Antwerpen.
Inschrijvingsrecht: 300,- fr.
De kandidaturen moeten
toekomen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33
te 2000 Antwerpen, uiterlijk
op 30.6.1995.

Het is begrijpelijk dat het onder
die omstandigheden vrij moeilijk was om mensen te overtuigen dat een alternatieve landen tuinbouw noodzakelijk w^as
om de innerlijke kwaliteit van
onze voeding, om onze gezondheid en het milieu — zeer breed
bezien dan — te verzekeren.
Toch willen wij graag hierna
datgene op rijtjes zetten, -wat wij
menen dat onze land- en tuinbouwers weerhoudt of heeft
weerhouden om over te schakelen.

ASPE: VEELBELOVEND
VLAAMS TRILLERDEBUUT

"Pieten Atpe (1953) is ontegenzeggelijk dé grote ontdekking in
de Vlaamse misdaadliteratuur
van de afgelopen jaren." Zo
kondigt de achterflap van Het
vierkant van de wraak met veel
trompetgeschal aan. Als -we zoiets lezen, -worden -we onmidDe allereerste alternatieve land- dellijk aangespoord om het teen tuinbouwbedrijven waren gendeel te gaan bewijzen. Wansoms oorden waar onkruiden al neer w^e mensen ergens onfatte weelderig tierden. Niet zo soenlijk sterk horen ophemelen
direkt van aard om propere bekruipt ons een even sterke
land- en tuinbouwers aan te neiging om ze te gaan afbreken,
trekken. Thans bestrijdt men — 't Is niet eerlijk, maar -wel
en met sukses — de onkruiden waar.
termisch.
Met deze k-WcJijke vooringenoStellingen als respekt voor het menheid begonnen we aan het
fragiele leven in de bodem, door debuut van Pieter Aspe, een
niet diep tot niet te ploegen, schuilnaam w^aar de konservamaar de bodem gelaagd te laten, tor van de Brugse HeUige
kwamen aanvankelijk in de Bloedkapel achter zit. "Het
gangbare land- en tuinbouw -vierkant van de wraak" speelt
bijna ludiek over.
zich af in het hedendaagse
Tocii kwam de georganiseerde Brugge van de Japanse toeland- en tuinbouw vrij spoedig risten en parkeerproblemen. Bij
in het verweer. Zo konden wij, toeval ontdekt een politiepatwintig jaar geleden, van de trouille een vreemde inbraak bij
hand van de heer Renaat Tijs- een juwelier. De buit blijkt niet
kens, leren dat wortelen, maar ontvreemd, maar opgelost in
ook vanille en zout al even giftig een bak koningswater, een on•waren of schadelijk, tot scha- welriekend sapje dat goud de
dehjker dan bepaalde pestici- wereld uit helpt. De inbrekers
den. In de uitgaven van het laten een handtekening achter,
ministerie van Landbouw kon een Latijnse spreuk uit de mid-

^

deleeuwen die bekend staat als
het vierkant van de Tempeliers.
Adjunkt-kommissaris
Pieter
Van In en de aantrekkelijke
substituut Hannelore Martens
ontdekken dat de inbraak een
vreemde manier vormt om de
vader van de juw^eher te treffen:
Ludovicus Degroof, een fiktief
politiek boegbeeld a la Coens of
Van Acker -waar Brugge momenteel heimwee naar heeft.
Degroof -wendt eerst al zijn
macht en invloed aan om het
onderzoek
te
d-warsbomen,
maar wanneer zijn enige kleinzoon ontvoerd wordt, draait hij
180° bij. De kidnappers eisen
geen geld, maar de publieke
verbranding
van
Degroofs
kunstkoUektie die tientallen miljoenen waard is. Van In en
Martens graven diep in het verleden van de familie Degroof.
Ze pulken een afschuwelijke
weiarheid los die zelfs de meest
intieme betrokkenen niet kenden en ook nooit te -weten zullen
komen.
Aspe troont ons mee door het
oude en nieuwe Brugge, van
onverwachte en weinig bekende
stemmige hoekjes naar eetgelegenheden en cafés -waar de

gemiddelde toeristische smaak
niet de eerste bekommernis van
de waard vormt. Hij laat een
oudere politieman en een jonge,
sexy magistraat hun onderlinge
"verwantschap" ontdekken in
biezonder erotische passages
zonder één seksscène nodig te
hebben. Hij houdt op schitterende wijze de spanning in een
verhaal dat tot op de laatste
bladzijde verrast. De auteur
geeft blijk van een degelijk inzicht in de werkmetoden en de
psychologie van politie en rijkswacht. Hij schrijft een vlot Nederlands, spint heerlijke nevenintriges met evenveel oog voor
detail en kwinkt af en toe heerlijk ironisch. Kortom: "Het -vierkant van de w^raak" is een sterk
misdaaddebuut, in de beste traditie van de Vlaamse policier.
Na 300 bladzijden vinden -we
deze slotzin van de achterflap
een understatement. We kijken
nu al uit naar de aangekondigde
nieuwe avonturen van Van In
en Martens.

c» Het vierkant van de wraak.
Pieter Attpe. Vitg. Manteau, Antwerpen, 1995, 301 blz, 695 fr.
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KÜLT-UURTJE
TE GEK OM LOS TE LOPEN:

UITERLIJK SCHOON
films geven een getrouw beeld
van haartooi en klederdracht,
maar hoe verzorgden de pruikendragers hun lichaam? Wsissen deden deze elegante figuren
zich niet: op het hchaam en in
hun kleding vonden meerdere
families ongedierte een min of
meer vaste stek. Om al te veel
jeukhinder te voorkomen werd
gebruik gemaakt van een 'grattoir', een van been of ivoor
vervaardigd staafje met aan het
uiteinde een handje.

„Kam je haren, dcheer je, doe een
proper hemd aan!", placht mijn
moeder, toen ik nog bij haar
woonde, wel eens te zeggen. Het
is een opmerking van alle tijden,
zo blijkt. Van de Egyptische
farao's over de Franse Lodewijken tot op heden: de mensen
hebben altijd veel aandacht geschonken aan hun uiterlijk.
Reeds 1.500 jaar voor onze tijdrekening droegen de Egyptenaren pruiken: ten bewijze van
hun status, ter voorkoming van
een zonneslag. De haarstukjes
gingen mee tot in het graf: wie
bij de goden kwam, moest er
immers goed uitzien. Alleen de
rijken hadden dit voorrecht: slaven of boeren droegen hun hciar
zoals het k'wam. Wilden de
Egyptenaren goed ruiken, dan
zetten ze een geparfumeerde
zalfkegel op hun hoofd die ze
door de zon lieten smelten, 't
Plakte langs alle kanten en je
rook van verre wie te mijden
was!

EZELINNEMELK
De Romeinen op hun beurt onderhielden een w^are lichaamskultus: Romeinse vrouwen met
iet of ^vat geld hielden er vaak
meerdere slavinnen op na die
elk hun eigen taak hadden: manikure, pedikure, haartooi, gelaat, ...
Wat kreatieve haartooi betrof,
haalden de Romeinse dames het
ook toen al ruimschoots op hun
eega's: hun -weelderige krullen
en vlechten stonden in schril

Van toilet- of badgelegenheden
wilde men niet weten, een
scherm in de kamer, w^aarachter
men zijn behoeften kon doen,
volstond. De stank werd enigszins draaglijk gemaakt door het
overdadig gebruik van parfum.
Patrick SiUklnd liet ons aJ weten
dat de parfumerieën destijds
gouden zaken deden.

GILLEnE
De Beatle.) hebhen toegeslagen: draag het haar vooral over de oren !

kontrast met het kortere haar
van de mannen die, als dat in de
mode w^as, er wel een baard op
nahielden. Het klootjesvolk was
gedwongen een eerder praktisch dan wel estetisch kapsel te
kultiveren.
In het oude Rome deden ook de
ivoren kunsttanden en de gezichtsmaskers, bv. ezehnnemelk
met brood, hun intrede. Dames
die op reis gingen, w^aren dan

ook niet zelden vergezeld door
een kudde ezelinnen en hun
drijvers. Stinken van Roma tot
Atuatuca, maar wel jong bhjven!

HET PARFUM
We maken een grote sprong
naar 17de eeu\v waar, althans
voor de Westerse wereld, Lodewijk XIV het modebeeld bepaalde. De mantel en degen-

Wanneer we naar het begin van
deze eeuvi' kijken, is er vooral
voor de mannen een spektakulaire vernieuwing: de Amerikaanse industrieel King Camp
Gillette vindt het veiligheidsscheermesje uit, nog steeds gebruikt, al dan niet voor politieke
doeleinden. Scheren kon voortaan in een mum van tijd en
vrijwel zonder risiko op snijw^onden. De snor werd in goede
vorm gehouden door een knevelbinder, die de meesten onder
ons kennen van de immer afgeborstelde Hercule Poirot.

schcial zijn intrede en had een
duidelijke invloed op de mode
en haardracht waardoor onder
anderen het 'Coiffure Grace
Kelly' opgang maakte. Het verschil tussen de haiardracht mannen en vrou^ven verdween mede
door toedoen van de Beatles die
het haar tot over de oren droegen. In die tijd een halsmisdaad,
tegenwoordig heel normaal.
Wie meer wol weten over haardracht en en uiterlijk schoon
door de eeuwen heen, schaffe
zich het boek met de gelijknamige titel aan. De rijkelijk
geïllustreerde uitgave is soms
wat oubollig, meiar geeft niettemin een uitputtend overzicht
van mode- en haarverschijnselen over meer dan 3 millennia.
(gv)
c& Uiterlijk schoon. Haardracht
en opsmuk door de eeuwen heen.
Han Michels, Uitg. Fontein Baarn, 1994, 192 blz.. 1090 fr.

N a W O II deed de film op grote

DF-PROJEKT VOOR HET NAJAAR

TELEKOMMUNIKATIE IN OPMARS
telijke w^andelbrochure als leidraad door de tentoonsteUing.
Verder wordt het tema van het
projekt uitgediept in een kleurrijk geïllustreerd boek van
128 blz. Het geeft een overzicht
van de ontwikkeling van de telekommunikait en hajir technologische toepassingen sinds
1800. De publikatie zal ook aandacht besteden aan de digitale
revolutie en de grote opties voor
morgen, zowel op technisch als
maatschappelijk vlak.

Dit najaar loopt in Leuven van
7 oktober tot 3 december de
wetenschapstentoonstelling Telekommunikaite in opmars. Van
tamtam naar virtuele realiteit.
Hiermee realiseren de stad Leuven, de KUL en het Davidsfonds een nieuw projekt, ^vaardoor de traditie van een jaarlijkse tentoonsteUing wordt aangehouden.
Eerder w^erden nog exposities
opgezet, ondermeer over ,,Van
silex tot chip", over Vlaamse
miniaturen en, vorig jaar, over
de Nederlanden op oude kaarten.
De nieuwe tentoonstelling biedt
een terugblik op ontwikkelingen en toepassingen gedurende
de jongste 200 jaar, maar daarnaast maakt zij ook de grote
opties voor morgen konkreet:
videoconferencing, tele^verken,
thuiswinkelen, onderwij s-op-afstand, film-op-aanvraag, interaktieve telenavigatie, stemgestuurde databanken, met miljoenen gebruikers surfen op de
•wereldwijde informatiesnelweg,
enz. Daarnaast heeft de tentoonstelling aandacht voor de
invloed op het dagelijks leven en
de inpassing in de samenleving.
Het was opvallend dat de deelnemers aan de persvoorsteUing
zich precies over dit laatste probleem zorgen maakten.
Er w^orden niet alleen toestellen en apparatuur geëxposeerd. Interaktieve en didaktische proefopstellingen laten

De tentoonstelling grijpt plaats
in de Predikherenkerk, OnzeLieve-Vrouwstraat in Leuven,
van 7 oktober tot 3 december
1995.
De toegangsprijs bedraagt 200 fr., maar er zijn kortingsformules. De tentoonstelhng is alle dagen geopend, behalve op maandag en op I november. Openingsuren: di-'wo:
9u.30-17u.30; do-vr.: 9u.3021u.30; za-zo: 13u.30-18u.30.
Naar aanleiding van de tentoonstelling wordt in het kader
van Davidsfonds Universiteit
Vrije Tijd ook een kursus georganiseerd over telekommumkatie. Hij wordt o.m. gedoceerd
door prof. René Govaerts, de
voorzitter van het organisatiekomitee van de expositie. De
kursus (5 lessen) wordt gegeven
in het auditorium van lAlEC te
Heverlee vanaf 24 oktober
1995.
toe de basisprincipes van telegrafie, telefonie, omroep en
komputerkommunikatie te ontdekken.

KURSUS

Frank Seberechts
Bij de tentoonstelling horen
twee publikaties. Elke bezoeker c®. Info: 016/22.18.01, Davld^ontvangt gratis een overzich- fondd-Letiven.

4^
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Spoorjim(
Speurders zijn op zoek naar
bewijzen van malversaties
bij de beslissers van de
NMBS. Alweer-komt het
beleid van topman Etienne
Schouppe in opspraak.

Uitstapjes met kinderen
Wie af en toe andere lucht
inademt, krijgt andere
ideeën. Een gids voor
uitstapjes met kinderen in de
vijf Vlaamse provincies. "Is
het nog ver?" Deze week in
Weekend Knack.

En \erder:
• De regeringsvorming •
Bosnië: met onze blauwhelmen op pad • Gesprek
met Christo en JeanneClaude • Wie draagt
Telenet? • De technische
kontrole \an \liegtuisen

Knack
+ WEEKEND KNACK
+ TELE KNACK + TALENT
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MEIELWEE
EEN EIGENZINNIGE
SELEKTIE
ZATERDAG 17 J U N I

A NIGHT A THE OPERA
Alisschien wel de beste, maar zeker de meest gevarieerde
(muziek, humor, grappig scenario, knotsgekke situaties) film
(1935 - zw/w) van de Marx Brothers. (TV 2, om 21u.05)

YOUNG FRANKENSTEIN
E^n knotsgekke fihn (1974 — zw/w) met de drager van het
lelijkste gezicht: Marty Feldman. E^n parodie op de Frankenstein-films. (Ned. 1, om 23u.03)
Z O N D A G 18 J U N I

NOSFERATU
Indrukwekkende vampierfilm van Werner Herzog, in het
kader van een avond over de geschiedenis van de Duitse film.
(Arte, om 20u.^0)

De Marx Brotherd in mlódchien wel hun be^te en veelzlfii^dte
(muziek, humor, nondenó, grappig öcenar'w) film: A Night at
The Opera uit 1935. Zaterdag 17 juni, op TV2, om 21u.05.

EEN AVONDJE RUSLAND
— Dok. over Vladimir Zirino'wsky, de veelbesproken leider van
de Liberaal-Demokratische Partij in Rusland;
— Reportage over de kerken en sekten in Moskou. (TV 2, om
20u.50
— Gelukkige Dagen (Schassthvije dny). Russische film waarin
de grandeur van St. Petersburg uitgebreid! wordt geëtaleerd.
(Ned. 3, om Tlxn-IA)
MAANDAG 19 J U N I

EDDY MERCKX
2e deel van de driedehge dokumentaire. Deze behandelt de
periode 1972-1978. (TV 1, om 22u.)

DE FAMILIE HERACLES
Interessante 5-delige doorlichting van een eerstedivisie-voetbaJklub in Nederland. Met alles vv^at reUt en zeilt in zo'n klub.
(Ned. 3, om 21u.06)
D I N S D A G 20 J U N I

TEKENS: GUY VAES
Portret van de 70-jarige Antwerpse fi^ansschrijvende Vlaming
Guy Vaes. (TV 2, om 22u.55)
W O E N S D A G 21 J U N I

ARTHUR
Dudley Moore speelt een schatrijke vrijgezel die moet kiezen
tussen een niet-zo-mooie-miljonairsdochter en een schattig
(Liza AlinneUi) volksmeisje. Inzet: vaders fortuin. J o h n
Gielgud kreeg een Oscar voor zijn vertolking van de stijfdefiige buder. (Ned. 1, om 21u.23)
D O N D E R D A G 22 J U N I

UNE EPOQUE FORMIDABLE
E^n van de beste komedies uit de recente Franse filmmakerij.
Gérard J u g n o t tekende voor de regie en het scenario en
speelde zelf de hoofdrol. (TV 2, om 20u.)
V R I J D A G 23 J U N I

HENRI V
Brits familiedrama van en met Laurence Olivier (1945) over de
28-jarige prins van Wales die verplicht wordt om de adeUijke
sport, nl. vrouwenjacht, te laten varen en om zijn land stabihteit
bij te brengen, met een 30.000 koppig leger het Kanaal
oversteekt om op Frans grondgebied tegen de Fransen te gaan
vechten. (Ned. 2, om 23u.24)

ROB ROY, TUSSEN WAARHEID EN MYTE
Wie de geschiedenis van Rob
Roy wil schrijven moet over
heel wat fantasie, assimilatie- en
inlevingsvermogen beschikken,
want Rob Roy is zo vluchtig en
ijl voor zijn biografen als hij dat
was voor zijn achtervolgers. In
zijn tijd was hij zo'n beroemdheid, dat niemand er aan gedacht heeft een juiste persoonsbeschrijving van hem neer te
pennen. Over de eerste achttien
jaar van zijn leven kun je, aan de
hand van vergelijkende studies,
alleen maar gissingen maken.
Daarvoor moet je in de archieven duiken en de sociale en
politieke geschiedenis uitpluizen. Deze verraden heel wat
van de achtergrond; hoe leefden
de mensen van zijn stand; wat
w^as het beroep dat hij leerde;
hoe w^aren zijn kinderjaren?
Het ontbreken van deze achtergrond zorgt er natuurlijk wel
voor, dat historici een loopje met
de geschiedenis konden nemen,
dat zijn karakter en zijn bedoelingen op diverse manieren
werden geïnterpreteerd.
De film Rob Roy van de Schot
Michale Caton-Jones, naar een
scenario van de Schot Alan
Shcirp, is opnieuw een eigenzinnige poging om de komplekse figuur van deze Schotse
vrijheidsheld met zijn uitzonderlijke deugden, ondeugden,
mislukkingen en verwachtingen
te doorgronden.

door Montrose werd opgepakt,
nadat hij vijf maanden in het
open veld had geslapen en voor
de eerste maal weer eens onderdak had gevonden. Hij werd
op zijn bed verrast en geboeid
weggevoerd. Aan een gezwoUen
rivier gekomen moesten zijn
handen worden vrijgemaakt.
R.R. werd op de rug van een
paard gezet en aan een van de
bewakers met een lederen riem
vastgemaakt. Er wordt verteld
dat Rob Roy deze man ooit een
dienst had be'wezen (een tweede
versie is dat hij onder zijn arm
een mes verborgen hield), maar
het is wel zo dat hij in het
midden van de rivier van het
paard glijdt, zich onder w^ater
van zijn plaid ontdoet, en verdwijnt, om later weer ergens op
te duiken. Allemaal elementen
die Rob Roy tot een myte maakten.
De lange manen van het hoekige gezicht van Liam Neeson,
de blote billen onder de kilt en
de rijzige gestalte, maken dat
men in zijn figuur gelooft, hij
spreekt prachtige volzinnen en
hanteert droge humor, en een
taaltje dat in historische films
ongebruikelijk is.
Gelukkig is er de meer aardse

O p en dag leent Roy duizend
pont van Montrose (John
Hurt), om daarvoor vee te kopen, dat hij met een behoorlijke
winst kan doorverkopen. Maar
de vrienden van Montrose, KUleam (Brian Cox) en Cunningham (een walgelijk goeie Tim
Roth), die alle vuile zaakjes
voor hem moeten oplossen, hebben een spelletje uitgedacht
•waarvan ze zelf rijker worden
en Rob Roy het slachtoffer
wordt. En heeft die toevallig
niet een mooi vrouwtje thuis
zitten, dat de moeite waard is
om te ^vorden verkracht? Niemand zal Vk'at zeggen als je de
vrouw van een op de vlucht
zijnde boef vernedert. En zo
gebeurt het ook. Cunningham,
een Britse opportunist, zal de
leiding nemen van de achtervolging.
Rob Roy zal er steeds in slagen
te ontsnappen, wat ook in de
werkehjkheid meermaals gebeurde. Er is het verhaal dat hij

^

Het landschap van de Schotse
Hooglanden is een genot voor
het oog, alhoewel er nogal wat
nachtscènes in de film ziten, een
reden te meer om hem op het
grote scherm te zien, ^vant op
TV blijft daar helemaal niks van
over.
E^n hier en daar ietwat langdradige film met de nodige overtolhgheid, die af en toe wat gaat
vervelen, maar dat is geen uitzondering voor een film die
meer dan tw^ee uur duurt.
Willem Sneer

SATERDAG

Rob Roy AlacGregor werd geboren in februari 1671, als
derde zoon van Donald Glass,
een chief van de MacGregorclan, chieftains van Glengyle.
Zijn moeder was Alargaret
Campbell, van de Campbellclan, chieftains van Glenlyon.
Dit kan ongeveer met zekerheid
worden gezegd, omdat hij werd
gedoopt op 7 maart, en in die
dagen bleef je niet langer dan
drie weken ongedoopt.
Alaar laten we ons beperken tot
de film. Deze baseert zich op
een -waarschijlijk echt gebeurd
verhaal uit het leven van de
echte Rob Roy. Wij 'weten dat
hij een veehoeder was en soms
virel eens iets meenam dat niet
van hem v/as, buiten het gerecht
werd gesteld en op de vlucht
ging om een dispuut met de
markies van Montrose. In de
ogen van de arme bevolking
werd Rob Roy een ware volksheld.

Jessica Lange, die haar Rob af
en toe met de twee voeten op de
grond zet, alhoevi^el haar rol
meestal beperkt blijft tot het
wachten op haar echtgenoot.
De Montrose van J o h n Hurt is
een chché en het wonderlijke
van clichés is dat ze meestal nog
lukken ook. De Cunningham
van Rim Roth is gewoon walgelijk, en dat komt door zijn
akteerkunst en door de rol die
hij toebedeeld kreeg. Maar niemand heeft in een film ooit erger
vernederingen op zulke gemene
manier gebracht, je zou haast
denken dat Roth een gemeen
varken moet zijn.
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Frankrijk lust Schengen niet:
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EN OOK DIT NOG...
MAANDAG 19 J U N I

BRAAFJES OP DE EERSTE RIJ
Dok. over meisjesstudenten in de jaren 30. (TV 2, om 20u.35)
D I N S D A G 20 J U N I

RONDOM TIEN
Wekelijks praatprogramma. Ditmaal wordt met betrokkenen en
deskundigen gepraat over de keuzen die jonge mensen maken die
nog maar kort te leven hebben. (Ned. 1, om 22u.)

SCHRIJVEN IS BLIJVEN
Dokumentaire over het ontstaan van ons schrift. (Ned. 3, om
23u.22)
W O E N S D A G 21 J U N I

THE SINKING OF THE RAINBOW
WARRIOR
Rekonstruktie van de aanslap op het Greenpeace-vlaggeschip
„Rainbow Warrior" die werd opgezet door de Franse Geheime
Diensten. Er viel een dode, het lekte uit wie de aanslag beraamde
en Frankrijk werd over hele w^ereld berispt. (Ned. 2, om 22u.04)
D O N D E R D A G 22 J U N I

TERUG VAN WEGGEWEEST
Franse dok. over een joods gezin dat de Sovjet-Unie voor gezien
houdt en na veel moeite naar de VSA uitwijkt. Alaar daar ziet
niemand op haar te wachten... (Ned. 1, om 22u.07)
WOENSDAG 14 JUNI 1995

WEDERWOORD
D e redaktie ontvangt
graag brieven v a n lezers. Naamloze, schelden smaadbrieven gaan
de scheurmand in. D e
andere publiceert zij,
naargelang er plaats is.
De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten en persklaar te maken.
Brieven worden ondertekend met naam en
plaats v a n herkomst,
tenzij d e schrijver verzoekt initialen te gebruiken.

autentieke Vlaamse Koudbloedpaard vvol repatriëren naar
Vlaanderen in samenw^erking
met de gemeente Waregem een
tentoonstelling in betreffende
Het Vlaamse Paard. De tentoonstelling zal plaats vinden in
de prachtig gerenoveerde hoeve
Ameye te Nieu\venhove-Waregem.

IJZERBEDEVAART
(1)
De malaise rond en om de I J zerbedevaart sleept aan !

Dit alles is begonnen nadat Lionel Vandenberghe zijn toespraak eindigde met de krachtzin :„Laat ons scheiden". Even
trilde het in Vlaanderen maar in
Bij die gelegenheid zoekt de
Wallonië w^erd deze geruchtvereniging alle mogelijk informakende donderslag verbijstematie, afbeeldingen, foto's, terend waargenomen. Sedertdien
keningen, betreffende de geis het strategisch gekibbel beschiedenis van het Vlaamse
gonnen, eerst om de Dodengang
Paard die kunnen worden tente Diksmuide, nadien om het
toongesteld.
IJzerbedevciartkomitee en zijn
Voor verdere inlichtingen kun- voorzitter. Dit gaat zelfs zover
nen geïnteresseerden of mede- tot het oprichten van een be•werkers terecht bij Stefaan O p - devaarder sforum. Wordt dit allinus. Rood Kruisstraat 43, Roe- les niet geleid door een „geselare (051/22.88.49) of bij heimzinnige" politieke macht?
Jean-Paul Halsberghe, Zwevegemstraat 50, Kortrijk (056/ Door deze pressiegroep op te
RECHTZETTING
richten, kreëert men een nieuw
22.0.2.42).
front in Vlaanderen, -wsLarvan
Onze dank voor de aandacht die
Dank bij voorbaat.
de fronthjn dwars over de I J u heeft besteed aan de N e zertorenvlakte loopt en waar
Jean-Paul
Halsberge,
derlandse VoedingsmiddelentaKortrijk Vlamingen tegenover elkaar
b e l ( W I J , 31 meij.1.).
zullen staan.
Helaas heeft u de bestel^vijze
Zijn de initiatiefnemers er zich
niet korrekt vermeld, ook het
van
bewTist dat verdeeldheid
vermelde bedreig niet. Omdat
verzwakt
en
kwetsbaar
dit voor u"w lezers en voor ons
maakt?
problemen oplevert, verzoeken BOERENBEDROG
wij u vriendelijk de juiste be- Wat er in ons landeke nu ge- De oproep van het Forum om
beurt, druist m tegen elke vrije toch deel te nemen aan de aanstelwijze te vermelden.
demokratische instelling. D a t
Voor het bestellen van exem- één man aan een volk zijn wil staande IJzerbedevaart leunt
plaren van het Voorlichtings- opdringt staat gelijk met dik- sterk aan bij een subversieve
bureau voor de Voeding kunt u tatonale verzuchtingen. Die aktie.
kontakt opnemen met het In- man speelt gevaarhjk spel.
stituut voor Praktische Bibliografie (IPB), Jezusstraat 16 te Be'weren dat deze werkwijze de
2000
Antwerpen wil van het volk is, is boe(03/232.88.55). D e kostprijs renbedrog. D e CVP-bonzen
van de uitgave bedraagt 195 fr. + weten maar al te goed, dat zij bij
50 fr. verzendingskosten. Een iedere verkiezing kunnen reoverschrijvingsftjrmulier wordt kenen op de zich katoliek voelende mens die ondoordacht zijn
bij de besteUing gevoegd.
stem geeft aan de CVP. Over de
Greetje Kruyswijk socialisten kan men kort zijn: zij
zijn rood en zij blijven rood.

HET VLAAMSE
PAARD
O p zaterdag 1 juli richt de vzw
Het Vlaamse Paard, een vereniging die het historische en

Het is mijn vurige -wens, dat alle
Vlaamse instellingen en vooral
de VU krachtdadig zullen optreden tegen deze voor ons volk
schandelijke toestand.
Leon Voet,
Berchem-Antwerpen

Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het
Vlaams
Ontmoetingscentrum

WOONIDEE
^ DEVRIESE ^
woonverlichtinp

ij^DeGulden Spoor
rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050-34.30.82

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
paan brugge-oostkamp^
w 050 35 74 04
> '

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

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

EEN
ADVERTENTIE
IN
WIJ
RENDEERT
02/219.49.30

Cecile Moonen
Interieur Decoratrice
WIJ hebben hari en tijd voor U
Gordijnen en CVergordijen
De beste merken, maken en plaatsen
Overtrekken van zetels en stoelen
20 jaar ervaring
Advies voor uw interieur
Woonidee, Stationstraat 16,
9280 LEBBEKE
Tel 052/411573

Zou men niet beter een ge-wens niet te kunnen doen omdat
zamenlijk front oprichten tegen „dé" Vlaamse beweging niet bepoUtiekers die misprijzend en staat.
minachtend opzien tegen Vlaanderen en tegen onze taal, tegen Ik weet niet of hij gelijk heeft,
de onevenwichtige verdeUng maar in elk geval versta ik onder
van de financiën, tegen de aan Vlaamse beweging méér dan
censuur onderworpen nationale datgene waartoe de heren Van
radiozenders en tenslotte tegen Gerven en De Roover haar hereen twijfelachtig gerechtelijk leiden, met name een klubje
gelijkgezinde separatisten die
apparsiat ?
geen kwjiad \voord willen horen
Jos Wouters, over het Vlaams Blok, zogezegd
Turnhout omdat ze niets te maken willen
hebben met partijpolitiek. Ik
vind het dan ook heel cru dat
uitgerekend deze „vooraanstaanden", die eerst alles op alles
IJZERBEDEVAART
hebben gezet om organizaties
(2)
als het Willemsfonds en het VerEen aantal Vlamingen verwijt meylenfonds uit het O W
het IJzerbedevaartkomitee niet w^egggepest te krijgen, thans
demokrarisch georganiseerd te voor „eenheid" pleiten en onzijn. Bij mijn weten is dit ko- dertussen het IJzerbedevaartmitee nochtans een vzw zoals er komitee af dr eigen.
duizend en één zijn, qua struk- Ik hoop dat het komitee niet zal
tuur niet demokratischer of zwichten voor hun chantage en
minder demokratisch dan al die ons zal helpen behoeden voor
andere.
een Vlcianderen waarin een
Die vooraanstaanden, waaron- kliek ,, vooraanstaanden" beder illustere figuren ais Anton paalt wat er meig gedacht, geAldi en Pieter Decorte, beschul- schreven of gezongen worden.
digen er het komitee ook van ten
Ik zal op de bedevaartweide
onrechte namens ,,de Vlaamse
zijn. En voor het overige, ,,als
beweging" te spreken. Ik meen
Van Gerven en De Roover de
mij nochtans te herinneren dat
demokratische passie preken,
voorzitter Lionel Vandenberghe Vlaming, let op uw tellen"...
de voorbije jaren bij herhaling
heeft gesteld niet de pretentie te
Peter Housen,
hebben dat te doen en dat trouDeinze

11 Charmante
& Gezellige hotels
in de mooiste Hoekjes
van West Vlaanderen bieden U:
Midweek, Weekend & Surprise arrangementen.
Bij boeking nriidweek = fles champagne, (niet juli & aug.)

INFO » 057/22.87.15

"ASvêrtênflë"
uitknippen

Misschien het mooiste hotel
in Vlaanderen!!!
Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP
2 . 1 7 0 p p n WE of midweek, vele extra's.
Spec arrangementen met d u b b . Whirlpool in d e kamer.
-—--•
1 10 km Brugge/Oostende.
J'Q
f^A

Bel voor folder:
I 059/26.82.97-26.83.80
fax 26.89.35
Knip me uit = des

champagne.

U bent van harte welkom bij

Kostuums naar
maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest. 5 2 ;
ANTWERPEN •

Karel Van Den Berghe
B.V.BA
VLOER en MUURTEGELS
- Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
- Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377
9300 AALST
(200 m voor de Vijftiulzen)
Tel. 053/70.06.64
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Sedert 191 o
JAN PAUWELS-DE BFUUWER
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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ÜITSMJIR
DE VOLKSUNIE VIERT FEEST:

TIEN, TWINTIG, DERTIG, VEERTIG,

'^^VOLKSÜ^^

meinen, wat maakt dat het enig
in zijn soort is.
De massaviering in Gent was
reeds twee weken voor aanvang
volledig uitverkocht en net zoals
de vorige keer kon het gebeuren
rekenen op meer dan 7.000 entoesiaste toeschouwers. Het
klaarstomen van de zaal kostte
bloed, zweet en tranen: de
plaatselijke basketbalklub Heltod Gent dreigde door haar kwalifikatie voor de eindronde van
het kampioenschap immers nog
roet in het eten te komen gooien.
De avond voor het VU-feest
aast het nationale feest in BEVORDERING A
speelde zij nog een wedstrijd in
de Antwerpse Harrrwnie
't Kuipke. „Du had ab gevolg dat
richtten ook de lokale be- De inmiddels goed uitgeveel rekwidieten — die onmisbaar
sturen festiviteiten
in, bouw^de lokale afdelingen bewaren voor het dhowdpel — de zameestal te beginnen met een steedden opnieuw veel aanterdagavond opnieuw dienden vergoede maaltijd of, zoals de af- dacht aan de viering van de
wijderd om de zondagochtend zeer
deling Brugge adverteerde een twintigjarige VU. Eten, drinken
vroeg teruggeplaatdt te worden."
'gedenkmaal'. In Blankenberge en dansen bleven daarbij de
VU'ers en basketballers klaargebeurde dat door een „gezellig hoofdbrok opeisen, maar er waden de klus nog net op tijd.
nwddelmaal gevolgd door een intiem ren ook andere, meer tot de
De verslaggeving in de Vlaamse
daiufee^t" 6.3X iedereen in de ban verbeelding sprekende initiatiepers was niet naar verwachting:
moest brengen van de groeiende ven. VU-Merksem liet van zich
WIJ betreurde het feit dat een
VU-macht. De vrouwen van de horen met een optocht, Ekeren
gewone SP-manifestatie in hetafdeling Denderleeuw mochten met een 'Nacht van de Vriendzelfde weekeinde meer aanzich, naast een feestmaal, ver- schap' en de hoofdprijs van de
dacht kreeg dan 30 jaar VU en
wachten aan een „gratu kof- tombola in Groot-Bijgeiarden
dat sommige kranten zelfs hefiekraruje met gebak" en in Kon- was vliegtuigreis naar Tunesië.
lemaal geen kolom veU hebben
tich kon iedereen zijn geluk be- Er verandert veel in 10 jaar
voor de Vlaams-nationahsten.
proeven bij een tombola met als tijd.
Voor de 40ste verjaardag van de
hoofdprijs een echt radiotoestel. In VU-kringen werden alle zeiHELLAS GENT
partij zijn vooralsnog geen grote
Vlaamser kon niet.
len bijgezet om van de viering
lAAGLANDERS
Wie zich destijds de tweede feestelijkheden voorzien, maar
een onvergetelijk feest te maken. WIJ schreef, net zoals nu, 't Kuipke w^as zo goed mee- uitgave, 'Op de barrikaden - verrassingen zijn niet uitgesloGEDENKPENNING
overzichtsartikels, Fraru Van der gevallen als evenementenhal dat 30 jaar Volksunie' onder re- ten... lïén verjaardagsgeschenk
Behalve in het eigen blad werd ELt een boek '20 jaar Volksunie' het partijbestuur besliste om daktie van Toon van Overdtrae- heeft de partij op 21 jl. wél al
De
demokratische
in vrijwel geen enkele andere en Franó Baert en Paull van Grem- ook de dertigste verjaardag van ten, heeft aangeschaft, deed gehad.
hebben
krant enige ciandacht geschon- bergen zagen zich uitgeroepen de partij in Gent te vieren. WIJ daarmee een prima investe- Vlaams-nationalisten
ken aan de feestelijkheden bin- worden tot 'kampioen-kaarten- vatte de feestelijkheden aan met ring: het boek is niet meer te opnieuw — en tegen de vernen de VU. Alleen 't Pallieterke besteller' voor het feest in 't een ekstra dik nummer van 40 verkrijgen ook al bhjft er nog wachting van elke 'objektieve
had lovende woorden over voor Kuipke met respektievelijk een bladzijden dat niet alleen naar altijd vraag naar. Het spreekt ^veiarnemer' in — massaal hun
de inspanningen van de jarige verkoop van 400 en 250 ek- de abonnees, maar uitzonderlijk voor zich dat de VU in 'Op de stem laten horen. Net zoals La
Vlaams-nationalisten.
Zijn semplaren. De kopers zouden ook njiar alle leden werd ge- barrikaden' de meeste aian- Lihre destijds, durven w^e dan
waarnemer vond 12 toespraken het zich niet beklagen want „ie- stuurd. Het blad liet weten dat dacht opeist, maar daarnaast ook nu besluiten: „Het Vlaamdweliswaar „ded guten zuvlel", dereen die UI het bezit u van een Miei CooL), Micha Marah, Jef El- w^erd het werk opengetrokken natiormlidme id niet dood."
Geert Vranken
maar wist toch te melden dat de toegangdkaart, krijgt besliót een berd en De Vaganten op 8 april naar alle meiatschappelijke do„anitariótuche partijen er zullen
aan zijn voor de moeite indien zij er
op dpekuleren dat de Vlaanu-natlonale partij in verscheurde gelederen naar de meiverkkzingen zal
trekken ".

„Spijtd tegenkanting en beperkte middelen heeft de
VLaanu-nationale partij zich ontwikkeld tot een formatie,
die niet meer uit het politieke leven in onj land weg te
denken i)", échrijft De Volksunie naar aanleiding van de
tiende verjaardag van de partij. Om die te vieren richt zij in
december 1964 een groot feestmaal in. Deelnameprijs: 135
fr.; aantal deelnemers: beperkt tot 600. Enkele weken later
lezen we: „Zevenhonderd vijftig mensen in een zaal krijgen
die slechts bestemd is voor een goeie zeshonderd, 'u een
straffe toer." Of van streefcijfers en erover te gaan.

N

plaatd die véél beter u dan wat hij voor de muzikale omlijsting •wAvoor hetzelfde geld kan krijgen op een den zorgen.
voetbalveld van Bevorderuig A."
De toegangskaarten van het
De nationale feestelijkheden spektakel werden uitgebracht in
werden ingezet op 13 oktober de vorm van zelfklevers. Het
1974 met het 'Galadiner der partijbestuur deed opnieuw een
1.000' in de Antwerpse Beurs. beroep op het koopmansinstinkt
De 1.200 aanwezigen maakten van de VU'ers: bij aankoop van
er een 'Groot Weerzien van. 20 stickers, één gratis. Zij die
Een kleine maand later, op 3 het geluk hadden in 1954 genovember, barstte het Gentse boren te worden, kregen hun
sportpaleis uit zijn voegen: toegangskaart op eenvoudig
7.200 gasten genoten van een vertoon van hun identiteitstotaalspektakel met muziek, kaart.
dans en redevoeringen van Twee afzonderlijke uitgaven
Schdtz, Joridden en Van der Eldt. moesten 30 jaar VU meer luister
WIJ maakte zich de -week na- bijbrengen. De eerste was het
dien vrolijk over een eerdere stripalbum 'Leeuw van Vlaanbijeenkomst van de CVP in het- deren' van tekenaar Gejo, in het
zelfde sportpaleis: slechts 1.200 dagelijkse leven beter gekend
als Jod Gehoed. De strip veraanwezigen...
haalde de strijd van de Laag„Men had kunnen geloven dat de landers, onder leiding van de
leiderd van de Volkjunie aan een Leeuw^, tegen de Hooglanders
Steenokkerzeeiie (waar kommu- die een stalen draak in hun
nautaire onderhandelingen wa- midden koesterden. Naast Bouren gehouden/red.) omschakeling dewijn en Fabiola figureerden nog
toe waren, maar men moet nu vadt- vele andere politieke karikatudtellen dat de 20e verjaardag van de ren. Het was een ongelijke strijd
dtichting van de partij damenvalt die enkel met veel durf en doormet de aankondiging van een nieuwe zettingsvermogen
gewonnen
dtrijdperiode", laat La Libre Bel- werd door de Leeuw van de
gujue w^eten. De krant besluit, Laaglanders. Niemand had an„het Vlaamd-ruitionalidme ui niet ders verwacht.
dood."

Om zich de feestelijkheden voor
altijd te blijven herinneren, konden VU-leden en simpatisanten
daarenboven voor 50 fr. eigenaar w^orden van een heuse
bronzen gedenkpenning. De afdeling Wilrijk trachtte hem aan
de man te brengen door te spelen op het gezonde winstbejag
eigen aan iedere mens: „Koopt
nu deze penningen. Binnen tien jaar
zijn zij het dubbel waard!"
We betwijfelen of de penningen
daar veel toe bijgedragen hebben, maar in hetzelfde jaar weet
de partij haar stemmenaantal
wel bijna te verdubbelen. Elen
mooier geschenk kon de jarige
VU zich niet voorstellen.
In het decennium dat volgde,
won de partij er nog eens een
kleine 200.000 kiezers bij en de
hchte terugval bij de verkiezingen van 1974 kon de pret op
de twintigste verjaardag niet
echt drukken. Met het plaatsgebrek van de vorige viering in
het achterhoofd laat WIJ \veten
dat de 5.500 plaatsen in het
Gentse Sportpaleis op 3 november 1974 voorbehouden zijn
voor de Vljiams-nationale familie. Het zou een groots mas- 20 en 30 jaar VU, het waren niet alleen moddoal bijgewoonde familiefeesten maar ook uitingen van grenzeloze
safeest worden met — letterlijk — samenhorigheid. De direktie van het Gentse Kuipke zal zeDen zoveel entoesiasme!
busladingen vol VU-simpatisanten.
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Vlaams-nationale

WOENSDAG 14 JUNI 1995

