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IN CANNES' 
EN KRUIKEN 

J
ean-Luc Dehaene is er in 
gelukt de federale regering 
nog voor de halfjaarlijkse Eu
ropese Top in.de startblokken 

te zetten, ook de deelstaatre
geringen zijn ingezAvoren. Aldus 
kon hij in Cannes als de on
betwiste leider van dit land aan 
de tafel gaan zitten. Want De
haene wil in de Euro-k lub ern
stig genomen worden en niet 
doorgaan als een "Belgische" 
Major die in zijn land van het 
ene probleem naar het andere 
sukkelt. 

Wij gunnen de eerste minister 
deze royale positie in de hoop 
dat hij er ook nuttig gebruik van 
maakt . O n d e r meer om de drei
ging af te wenden die nog steeds 
bestaat tegenover de positie van 
kleinere kui turen en talen in de 
Europese Unie, om de Franse 
president van zijn voornemen af 
te brengen kemproeven te be
velen en om de nieuwe pogingen 
tot wapensti ls tand op de Balkan 
eindelijk te doen lukken. 

Wa t het onthaal van Midden-
europese landen betreft is het 
duidelijk dat hun mogelijke aan-

NET VOOR CANNES: DEHAENE 

KLAAR VOOR EEN 
VLAAMS-BELGISCH 
BELEID 

De wijze waarop in België de regeringen en exekutieven 
geformeerd werden, heeft geleerd hoe zwaar één man op het 
beleid van alle niveauö in dit land weegt. De macht van 
Jean-Luc Dehaene L> vandaag bijna onaantastbaar. Hij 
heeft de meeste touwtjes in handen. Dehaene vond dat zijn 
regering en de andere regeringen gevormd moesten zijn voor 
de Top van Cannes. En zo gebeurde het. "Oef!", zuchtte de 
federale premier opgelucht toen zijn ministers de eed 
hadden afgelegd. 

S
eder t D e h a e n e he t voorzi t
t e r schap van de E u r o p e s e 
Kommissie op een Gr ieks 
ei land a a n zijn neus zag 

voorbi jgaan, heeft de E u r o p e s e 
mik robe de p remie r goed te 
p a k k e n . D e C lub - suppor t e r uit 
Vilvoorde is vas tbesloten nog 
een voo raans t aande rol te spe
len op het E u r o p e s e forum. In 
he t r egee rakkoord da t hij de 

sluiting bij de E U langs wegen 
van geleidelijkheid moet ver
lopen. Ongetwijfeld kan de 
Unie de bewoners van deze lan
den hoopvolle perspektieven op 
een beter bestaan bieden, maar 
de Unie moet er ook zelf klaar 
voor zijn om ze te ontvangen. 
De problemen die de E U van
daag (nog) kent dreigen alleen 
maar aan te zwellen wanneer 
nog meer landen zullen aan
sluiten. 

Veiligheidshalve is het goed dat 
Cent raa l -Europa in de invloeds
sfeer van E U komt, maar de 
vraag luidt of niet eerder een 
uitbreiding van de ekonomische 
markt beoogd -wordt. En daar is 
het toch wel even voorzichtig 
mee zijn. 

D e sterk ekonomisch-gerichte 
E U pikt graag nieuwe markten 
in, maar een toevloed van dure 
produkten zou in deze landen 
wel eens tot nog meer schrij
nende sociale toestanden kun
nen leiden. 

Bovendien zit men er - zoals in 
Polen, Tsjechië en Slovakije het 
geval is»*niet alleen uit te kijken 
om volwaardig tot de grote Eu
ropese ruimte te behoren, maar 
vooral om de financiële baten op 
te strijken. Het kommunisme 
heeft er grote ravage aangericht, 

socialisten aansmee rde speelt 
E u r o p a een v o o r a a n s t a a n d e rol. 
D e h a e n e moes t en zou z'n 
n ieuwe reger ing r o n d hebben 
voor de Top van Cannes , zoda t 
hij daa r als vol-waardig p remie r 
z 'n gewicht in de schaal k a n 
leggen. D e eedaflegging van de 
nieu-we reger ing moes t zelfs wi j 
ken voor een ontbi j t -onderonsje 
met de Du i t se kansel ier Kohl, 

de industrie is verouderd, de 
landbouw is achterop geraakt en 
de na tuur verwoest. En de vraag 
is waar al dat geld vandaan moet 
(blijven) komen. De Europese 
instellingen mogen dan al als een 
gewillige melkkoe omschreven 
-worlden, schatkisten vertonen 
niet de neiging bodemloos te 
zijn. 

En daarmee zitten -wij terug in 
eigen land waar Dehaene ri
goureuze besparingsoperaties 
•wil proberen om de Maastr icht-
normen te halen. 

Het is duidelijk dat de eerste 
minister van zijn gezag gebruik 
zal maken om door deze zure 
appel te bijten. 

Da t hij deze doelstelling als een 
prioriteit ziet siert hem, echter 
niet meer als hij deze als ka-
moeflage voor een Belgicistische 
rekuperatie aan-wendt. Want het 
is duidelijk dat hij deze mét zijn 
regeringspartners heeft voorbe
reid. 

De regeringsverklaring laat er 
geen twijfel over bestaan. Da t 
hebben wij vorige week tek
stueel aangetoond, er moet kom-
munautaire rust heersen. 

Vervolgens zijn er de samen
werkingsakkoorden waar de 
premier zo voor pleit en ook de 
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Dehaene: En dat er zal damengewerkt worden tusden federale 
regering en gewestregeringen! 
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kwest ie van de -violen -wat te 
s t emmen. D e h a e n e v loog vri j 
dagoch t end snel heen en -weer 

samenstelling van zijn regering 
wijst in die richting. 

He t aantrekken van "de Belg" 
Reginald Moreels op Ontwik
kelingssamenwerking is een 
veeg teken. M e v r o u w de se
nator, een specialiste in Sociale 
Zekerheids-problemen, staat 
met direkt bekend als een voor
stander van de federalisering 
ervan. 

Uit de mineur-toon w^aarmee 
Vlaams parlement en Vlaamse 
regering van start zijn gegaan 
lijkt het er op dat de -voirige tijd 
van Luk Van den Brande achter 
de rug is, de minister president 
is nog een schaduw. M e t een 
eerder makke Vlaamse rege
ringsploeg (-waaronder een to-
taa lonbekende SP-vrouw die de 
Vlaams-Brusselse belangen 
moet behart igen) , een w^elis-
-waar vastgenagelde, maar nog 
steeds krappe meerderheid, een 
door Dehaene opgedrongen ko-
alitie ziet het er voor de Vlaamse 
gemeenschap niet bijster schit
terend uit. 

N u de regeringen in kannen en 
kruiken gegoten zijn moet op 
alle terreinen het w/erk begin
nen, de VU-frakties zullen we
ten wat te doen! 

M a u r i t s Van L i edeke rke 

naa r Bonn , zodat de eedafleg
ging bij Alber t II -vrijdagna
middag p laa tsvond. 

Voor z 'n n ieuwe reger ing deed 
D e h a e n e voora l een be roep op 
e rva ren k rach ten . Vice-pre
miers blijven D i R u p o ( P S ) , 
Vande Lano t te ( S P ) , H . Van 
R o m p u y ( C V P ) en Wathe le t 
( P S C ) . Deze laatste moes t ei
genlijk wel een degrada t ie slik
ken: hij -wordt minis ter van D e 
fensie, tegen-woordig zowa t de 
minst gegeerde minis terpost . 
D e P S C - e r M a y s t a d t kaap te 
naas t F inanc iën wel een gegeerd 
bu i t en l anddepa r t emen t vveg, 
da t van Bui ten landse Hande l , 
eigenlijk voora l een ge-westbe-
voegdheid . 

MOREELS 
Van de vijftien minis ters zijn er 
slechts dr ie die niet al o n d e r 
D e h a e n e I in funktie -waren, 
Stefaan De CUrck ( C V P ) , Fra/z 
YtUff en André Flaliaut (beiden 
P S ) . M e t Rrgmald MoreeL 
( C V P ) en Jan Peeterj ( S P ) t re 
den tevens twee n ieuwe s taats-
sekre tar issen aan. Toch nog en
kele ver rass ingen dus . 

Bievoorbeeld da t D e Clerck he t 
verziekte d e p a r t e m e n t van J u s 
titie van Wathelet m a g overne
men, en niet de gedoodver fde 
kandidciat-minister J u s t i t i e 
Tony Van Paryj. 

(Leed verder bLz. 5) 
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• Manu Ruys genoot vo
rige zaterdag de eer opge
nomen te worden in de Orde 
van de Vlaamse Leeuw. In 
zijn dankwoord zei de emi
nence grise van de Wet-
straatjoernalistiek dat Wal
lonië zich anders zal moeten 
gedragen ten overstaan van 
Vlaanderen indien het de 
Belgische staat wil instand
houden. 
• J aak Vandemeulebroeke 
werd op vraag van de koning 
op het paleis te Laken ont
vangen. Albert sprak ge
ruime tijd met ons Euro
parlementslid over zijn strijd 
tegen de hormonenmaffia. 
De koning bleek biezonder 
goed ingelicht over het 
vraagstuk, o.m. door de lek-
tuur van het boek dat Van
demeulebroeke erover heeft 
geschreven. De koning ver
zekerde Vandemeulebroeke 
van zijn stevui bij verdere 
aktiviteit en beloofde stap
pen aan te wenden om, waar 
hij kan, de strijd tegen de 
onwettelijke groeibevorde
raars vooruit te helpen. 
• De Egyptische president 
Moebarak is op het nipper
tje ontsnapt aan een aanslag, 
waarschijnhjk gepleegd 
door de Voorhoede van de 
Verovering, een groep Mos-
limfundamentahsten. De 
aanslag werd gepleegd in het 
Ethiopische Addis Abeba 
tijdens een top van de Or
ganisatie van Afrikaanse 
Eenheid. 
• Net nu Telenet Vlaan
deren zo een beetje ver-
trouvi^d in het gehoor begon 
te liggen, moet het projekt 
op zoek naar een nieuwe 
naam. 'Telenet' bestond al in 
de VSA en is een be
schermde merknaam. Pro-
jektleider Guido Declercq 
wdl daarenboven dat de con
notatie "Vlaanderen' uit de 
naam moet verdwijnen om 
alzo openingen te kreëren 
naar Wallonië. 
• Kopers van een Rolls 
Royce krijgen binnenkort 
minder waar voor hun geld. 
De beroemde Fl3dng Lady 
die elke Rolls siert wordt 
immers een kopje — 2,5 cm — 
kleiner gemaakt. Afwachten 
of hetzelfde gebeurt met 
Major. 
• De w^ereld wordt al een 
tijdje bezig gehouden door 
een oude film over UFO's . 
Daarop zou een autopsie 
van een buitenaards wezen 
te zien zijn, bijgewoond door 
de toenmahge Amerikaanse 
president Truman. Niemand 
is er, Forrest Gump indach
tig, voorlopig zeker van dat 
de film wel degelijk w^aar-
heidsgetrouw is. De inwo
ners van Roswell, waar de 
vliegende schotel neer
stortte, wachten dan ook 
bang af: als de beelden nep 
bhjken, verliest het plaatsje 
al zijn inkomsten van toe
risme. 
• 30% van de schoolver
laters zit na één jaar nog 
steeds zonder werk. Dat is 
gebleken uit cijfers van de 
VDAB. Ook de hoogge
schoolden ontsnappen niet 
aan de dans: in de regio 
Leuven zitten 2.134 mensen 
met minstens een graduaat
sopleiding zonder w^erk. De 
afschaffing van het Jonge
renbanenplan zit daar zeker 
voor iets tussen. 

CARREFOUR 
Het Vlaams Parlement legt bij 
het Arbitragehof klacht neer te
gen de begroting van de Franse 
gemeenschap, omdat daarin 
subsidies opgenomen zijn voor 
Carrefour. 110 Vlaamse parle
mentsleden op 124 hebben een 
motie in die zin ondertekend. 
Dat bijna alle Vlaamse Parle
mentsleden de motie onderte
kend hebben is een knappe 
prestatie van de VU-fraktie in 
het Vlaams Parlement o.l.v. 
Paul Van Grembergen. 

De begroting '95 van de Franse 
gemeenschap bevat in totaal 
voor tien miljoen kredieten voor 
Franstalige initiatieven in de 
Vlaamse rand rond Brussel. De 
Vlamingen voeren aan dat de 
Franse Gemeenschap hierdoor 
het territorialiteitsbeginsel aan 
haar laars lapt. Dit beginsel 
houdt in dat elke overheid 
slechts voor haar eigen terri
torium bevoegd is. De Franse 
Gemeenschap kan slechts even
tueel Franstalige initiatieven in 
Vlaanderen ondersteunen, wan
neer zi) daarvoor de toestem
ming heeft verkregen van de 
Vlaamse overheid, bvb. via een 
samenwerkingsakkoord met de 
Vlaamse regering. Aan Vlaamse 
kant verzet men zich tegen zon 
samenwerkingsakkoord zolang 
de Franstaligen niet duidelijk 
zeggen en in de feiten aantonen 
dat ze het territorialiteitsprin-
cipe erkennen. 

Vorig jaar al had de Vlciamse 
Raad tegen de subsidies voor 
Carrefour en andere Franstalige 
initiatieven in de Vlaamse rand 
protest aangetekend. De 
Vlciamse parlementsleden na
men toen eenparig een motie 
aan waarin ze aankondigden 
naar het Arbitragehof te zullen 
stappen, indien de Franse ge
meenschap haar plannen ten 
uitvoer zou brengen. Er werd 
bezuiden de taalgrens furieus 
gereageerd. De Franstaligen 
Het overlegkomitee regering-
exekutieven werd te hulp ge
roepen. Zoals te verwachten 
was verklaarde dit komitee zich 
onbevoegd omdat het om een 

bevoegdheidskonflikt gaat, en 
niet om een belangenkonflikt. 
De betrokken begroting van de 
Franse Gemeenschap werd in
tussen gepubliceerd. 

Ook deze keer ontstak Laurette 
Onkelmx (PS), de minister-pre
sidente van de Franse Gemeen
schap in een Franse colère. Ze 
bhjft erbij dat de Franse Ge
meenschap wel degelijk Car
refour mag subsidiëren, in het 
kader van haar opdracht om de 
"Franse kuituur" te versprei
den. Ze is er zelfs van overtuigd 
dat er geen territoriale beper
kingen staan op de subsidie
politiek van de Franse Gemeen
schap, en ontkent daarmee nog 
een keer het territorialiteitsprin-
pipe. Onkehnx bestond het 
voorts de Vlamingen in bedekte 
termen van vreemdelingenhaat 
te beschuldigen, door te ver
klaren dat men "aan Vlaamse 
kant het naast elkciar bestaan 
van verschUlende kuituren niet 
(kan) verdragen." 

VOLKSVERHUIS 
Afgelopen w^eekeinde w âs nogal 
w ât volk op de been. Dat moge 
althans blijken uit de cijfers die 
de organisatoren van de meest 
uiteenlopende evenementen 
vrijgaven. Een kleine optelsom 
van de aanwezigen bij enkele 
grote happenings leert ons dat 
bijna 1 miljoen mensen van het 
goede •weer gebruik maakten 
om hun vakantie in te zetten nog 
voor het officiële begin. 

Muziek wist een kleine 250.000 
liefhebbers op de been te bren
gen. De Stoned namen er daar
van 140.000 voor hun rekening. 
Swinging Genk, zo leert het Be
lang van Limburg ons 100.000, 
Rücli Herk telde 10.000 toe
schouwers en een kleine 5.000 
mensen ^varen getuige van een 
optreden van Sanuon en Gert in 
het Limburgse Stokkem. 

De organisatoren van sportieve 
evenementen — of wat daar in 
het geval van leper voor moet 
doorgaan — mogen qua belang
stelling ook al niet klagen: in de 

Westhoek volgden 200.000 
mensen de 24 Uur van leper, Rap 

.Trap, een fietsaktie indirekt ten 
voordele van Fodter Parents, 
mocht steun trekken van 
300.000 belangstellenden (cijfer 
Het NieuwdblaS), meerdere dui
zenden zagen Wiifried NelLiMn 
de massasprint winnen in Geel 
en Stefan Evertó mocht 15.000 
supporters begroeten bij de GP 
Motorcross in Kester. 

20.000 leden van de SociaÜ^titche 
Mutaliteiten -werden losgelaten 
in Blankenberge en ruim 
100.000 kinderen mochten voor 
één keer volwassene spelen tij
dens de Roefeldag. Johanna Pau-
Iw) II haalde bij zijn gratis mas
saspektakel enkele weken ge
leden met moeite 30.000 inwo-

VERKEER(D) 
Tijdens meerdere zware v^ êek-
end-ongevallen overleden 20 
mensen aan hun verwondingen. 
Het meest trjigische w âs zeker 
de dood van de 10-jarige Kevin 
Vermeerdch die omkw^am na een 
fout maneuver van één van de 
Tleelnemers aan de 24 uur van 
leper, vier andere kinderen •wer-
den zwaar gewond. Het ongeval 
roept meerdere vragen op die 
allen draaien rond verantwoor
delijkheid, zow^el van de or
ganisatie als van de volwasse
nen die de kinderen begeleid
den. 

Op de plaats w^aar het ongeval 
gebeurde mochten geen toe-
schou-wers staan ^vegens te ge
vaarlijk. De tol die de bege
leiders moesten betalen voor 
hun overtreding is vreselijk 
zwaar, voor buitenstaanders 
niet te omvatten. Alaar als er 
geen supporters mochten staan, 
waarom dan wel een biertent? 
En waarom hebben de decurity-
mensen niet (feller) opgetre
den? En kan de openbare weg 
eigenhjk zomaiar ingepalmd 
worden door op winst beluste 
organisatoren? En waarom 
•wordt een rally niet stilgelegd 
als er doden vallen? Of is één 

dode niet genoeg? 

Want de rally •werd niet stil
gelegd. Het enige gebaar van 
medeleven was dat de over
winnaar geen champagne 
mocht rondspuiten. De deel
nemers haalden aan dat er geen 
enkele rou^wbetuigingsaktie 
vanuit de organisatie kw^am. 
Niets belette hen nochtans om 
het heft in eigen hand te nemen. 
'Menselijk zijn' heet dat. 

De CVP-burgemeester Paul 
Breyne gaf groen licht voor het 
voortzetten van de race omdat 
hij, naar eigen zeggen, niet het 
risiko •wilde lopen dat mis
noegde toeschouwers agres
sieve reakties zouden vertonen. 
Hij heeft nochtans een gemeen
tepolitie om dat soort 'sport
liefhebber' op zijn plichten te 
wijzen. In een latere reaktie 
schoof de burgervader elke ver
antwoordelijkheid van zich af 
door te stellen dat de federale 
regering maar knopen moet 
doorhakken. 

RODE 
Vijftien manifestanten van het 
Taal Aktiekomitee (TAK) en de 
Vlaamse Volksbe^weging ( W B ) 
voerden zaterdag aktie in de 
Vlaamse gemeente met facUi-' 
teiten voor Franstaligen Sint-
Genesius-Rode. Ze beplakten 
het gemeentehuis met affiches, 
hingen een spandoek op, en 
richten een vier meter hoge 
mast op met een leeu^vevlag. 

TAK-woordvoerder Guido 
Moond werd voorgeleid door de 
politie. Tegen hem zou klacht 
neergelegd •worden •wegens be
schadiging van openbare ge
bouwen. 

De Vlaamse strijdverenigingen 
hadden een goede reden om in 
Rode aktie te voeren. De Frans
talige burgemeester Delacroix-
Rolui had een 11-juli-viering in 
haar gemeente geweigerd. 

De Vlaamse sociokulturele ver
enigingen van de faciliteiten
gemeenten Sint-Genesius-
Rode, Linkebeek en Drogen-

"Mick" Dehaene met drie jonge groepsleden. Stefaan De Clercq op Judtitle, Jan Peters op Veiligheid en Reginald Moreeló op 
OntwlkkelingManun werking. 

9 ^ 9 9 
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boos hadden Rode gekozen om, 
voor de vierde keer op rij reeds, 
een gezamenlijke Guldenspo-
renviering op het getouw te zet
ten op 8 juli ek. Daar zouden 
minister-president Van den 
Brande, de ministers Smet en Van 
Rompuy, ex-minister Weckx (al
len CVP), en de Vlaamsbra
bantse goeverneur De Witte aan
wezig zijn. 

Delacroix-Rolin vond dat ze 
niet mag toestaan dat een 
Vlaams minister in haar ge
meente het woord zou voeren, 
^vant dan zou ze evenzeer moe
ten toelaten dat FDF-voorman 
CLerfciyt, die in Rode schepen is, 
in de gemeente het feest van de 
Franse gemeenschap viert. Te
recht vinden TAK en de W B 
deze kromme redenering wat te 
gortig. Sint-Genesius-Rode is 
immers een Vlaamse gemeente, 
welis^vaar met faciliteiten voor 
Franstaligen inwoners. 

Het is het recht en de plicht van 
elk gemeentebestuur in Vlaan
deren om het Feest van de 
Vlaamse gemeenschap te vie
ren. Delacroix-Rolin noch Cler-
fayt hebben het recht in Vlaan
deren het Feest van de Franse 
Gemeenschap te organiseren of 
ondersteunen. 

Delacroix-Rolin gaf uiteindelijk 
toch de toestemming om de 11 
juli-viering door te laten gaan. 
Maar dan in een tent, en zonder 
dat de toespraken buiten de tent 
hoorbaar zijn. Eens zien of de 
Vlaamse minister-president en 
de goeverneur van Vlaams-Bra
bant zich zo'n vernedering zul
len laten w^elgevallen. TAK en 
de W B wijzen het verzoenings
voorstel van burgemeester Del
acroix-Rohn alvast kordaat van 
de hand. 

BEDEVAARDERS
FORUM 
Volgens de Gazet Van Antwerpen 
slaagde het IJzerbedevjiarders-
forum er de voorbije weken in al 
zo'n 2.700 betalende leden te 
werven. Peter de Roover, de voor
zitter van de Vlaamse Volks
beweging die zich als woord
voerder van het Forum op
werpt, is dat een sukses. De 
Roover meent dat de kaap van 
3.000 makkelijk gerond zal wor
den. 

Het Forum is een samenraapsel 
van vooraanstaanden en ach-
teraanstaanden uit de Vlaamse 
be^veging met één officieel ge
meenschappelijk streven, nl. in-
sprciak verwerven in het te ge
sloten geachte IJzerbedevaart-
komitee, en één officieus stre
ven, druk uitoefenen om de toe
spraak op de IJzerbedevaart in 
separatistische zin te radikali-
seren. 

Heel wat leden van het Forum-
huiveren verder van de in hun 
ogen provokatieve vernieuwin
gen in het programma van de 
Bedevaart, zoals bvb. het ge
plande oekumenisch moment 
met een een protestantse en or-
todokse geestelijke, de vertol
king van enkele Mauthausen-
liederen door Liesbeth List, of 
de zwarte Zuidafrikaanse voor
zanger van "Die Stem". Men 
moet inderdaad toegeven dat 
het huidig IJzerbedevaartkomi-
tee z'n vernieuwingsdrift dit 
jaar wel in een erg hoge ver
snelling geschakeld heeft. 

Anderzijds bestaan er bij enkele 
nog radikalere Forum-aanhan
gers plannen om de zaken zo op 
de spits te drijven dat de "broe
dertwist" op de aanstaande Be
devaart openlijk tot uiting komt. 

NOÜ& 
DEV0N5 TOUT 

DE MÊME 
jvjOUS PltOTE6ER. 

De "Werkgroep Radikalisering 
IJzerbedevaart", een harde 
kern rond het VNJ , wil zon
dagnamiddag een bijkomende 
viering organiseren in Steen-
strate. 

Deze w^erkgroep roept de 'over
tuigde Vlammingen" op om of
wel gew^oon naar Diksmuide te 
gaan, en te verzamelen op de 
rechteroever, ofwel om na de 
eucharistieviering de Bede
vaartweide te verlaten en bij de 
eerste groep aan te sluiten. 

DAT CANNES 
NIET 
Op de Europese top van Cannes 
werd een akkoord bereikt over 
het invoeren van een eenheids
munt tegen begin 1999. Voorts 
bestciat er een konsensus over 
de nog op te richten Europese 
politie Europol, vergelijkbaar 
met het Amerikaanse FBI, 
w^aarbij Groot-Brittanië w^eer 
maar eens de rol van buiten

beentje vvast te spelen. E^n en 
ander is niet in het minst te 
wijtan aan de wankelijke positie 
van de Britse premier. 

Deze laatste kreeg er al ferm 
van langs in het tweede deel van 
de memoires van Margareth 
Thatcher, die openlijk haar liefde 
betuigde voor Tony Blair, leider 
van Labour. Majors nieuwste 
strategie bestaat uit het kom-
bineren van een Biuquin- en een 
Tobback-^axi. Hij nam ontslag 
als leider van de Britse Kon-
servatieven in de hoop dat het 
medelijden zo groot zou worden 
dat hij opnieuw en met veel 
feestgedruis als voorzitter van 
zijn partij zou ^vorden herver
kozen. Dat lijkt even^vel anders 
uit te draiaien nu John Redwood 
zich ook al kandidaat heeft ge
steld voor het voorzitterschap. 
Redwood \vordt door kenners 
niet in staat geacht daadwer-
kehjk de leiding van de Kon-
servatieven m handen te krij
gen, maar zou wel sterk genoeg 
zijn om een herverkiezing van 
Alajor onmogelijk te maken. 

In Cannes zijn Majors Europese 
kollega's dus zo vriendelijk ge
weest hem nog maar eens een 
uitzondering toe te stcian. Ener
zijds uit S3anpatie voor de man 
zelf, anderzijds uit eigenbelang: 
een nieuwe Britse premier zal 
zich zeker hoeden voor een ver
dere Europese integratie en zal 
in die zin ook de verstandhou
ding tussen de hdstaten niet 
bevorderen. Gevolg: voor 
Groot-Brittanië zal het Euro
pees Hof van Justitie in Luxem
burg geen bevoegdheden heb
ben aangaande de Europese po-
htiemacht. 

Elders in dit blad leest u de 
reaktie van het VU-partijbe-
stuur op de top van Cannes. 

LEKKEN IN HET GERECHT 
# • « » • » * • 

Frank Vandenbroucke w âs be
hoorlijk boos over de gebrek
kige kwaliteit van het verzoek
schrift om opheffing van zijn 
parlementaire onschendbaar
heid dat het Luikse gerecht aan 
de Kamer bezorgde. Het was 
volgens de gewezen SP-voor-
zitter en minister onzorgvuldig 
en onvolledig, het gaf een ver
draaide voorstelling van de fei
ten, het getuigde van voor
ingenomenheid. 

Vandebroucke sprak van een 
"maneuver". Volgens het ge
recht heeft Vandenbroucke 
zich schuldig gemaakt aan 
schriftvervalsing van de SP-
rekeningen. Een en ander 
vormt een uitloper van het on
derzoek naar het Agusta-
smeergeld waarover Vanden
broucke destijds ondervraagd 
w^erd. De boosheid van Van
denbroucke wordt echter 
vooral verklaard door het feit 
dat het rapport van het Luiks 
gerecht uitlekte in de pers nog 
voor hij door de bevoegde Ka
merkommissie gehoord kon 
worden. 

Het is een liedje dat al her
haaldelijk gezongen werd door 
de SP-kopstukken die de jong
ste maanden op een of andere 
wijze met het gerecht in aan
raking kwamen. De SP-ers 
voelen zich wild dat opgejaagd 
wordt door een deel van het 

gerecht dat gedreven zou wor
den door het politieke motief 
het socialisme in diskrediet te 
brengen. Dit zeker niet blinde 
deel van Vrouwe Justitia zou 
hiervoor een techniek van goed 
georchestreerde en getimede 
perslekken ontwikkeld heb
ben. En dat is regelrecht in 
strijd met een van de meest 
fundamentele rechtsregels, het 
geheim van het gerechtelijk on
derzoek. We zijn het ermee 
eens dat het geheim van het 
onderzoek in deze speurtocht 
van het gerecht wel eens met de 
voeten getreden werd. 

Een speurtocht die begon met 
het onderzoek naar de moord 
op André Cools, die banden 
met Italiaanse maffia-clans 
blootlegde, die gestolen aan
delen opdelfde, die de kop 
kostte van de drie Guy's, die 
verdachte Agusta- en Das-
sault-giften aan de oppervlakte 
bracht, die de sluier lichtte over 
malversaties in partijfinancie
ring en transakties met zwart 
geld onthulde bij SP-instan-
ties. 

De moordenaars van Cools zijn 
echter nog niet gevonden. Stil
aan beginnen er zich wel rode 
martelaars op te werpen, de SP 
w^endde met die strategie zelfs 
een haast zekere verkiezings
nederlaag af. Sommige soci
alisten dreigen bij hun kritiek 

op het lekkende gerecht -wel 
eens te vergeten dat er wel 
degelijk redenen bestaan om 
sommige dingen eens aan een 
deftig onderzoek te onderwer
pen. 

Anderzijds is het gerecht er, 
bewust of onbewust, dat laten 
ŵ e in het midden, erg goed in 
geslaagd om de politieke kar-
rières van enkele talentrijke 
politici, en niet alleen socia
listen, een serieuze knauw te 
geven. Het is daarbij niet eens 
nodig dat deze politici hemel
tergende misdrijven ten laste 
gelegd kunnen -worden. Na
tuurlijk, een politikus moet on
besproken zijn, helemaal zui
ver op de graat. 

Maar neem nu het volgende 
waar gebeurd verhaal, dat aan
toont hoe zwak de politikus 
staat m zijn verhouding tot het 
gerecht: een burgemeester 
werd voor een pruts in de na
middag uit zijn gemeentehuis 
gehaald, en weggeleid door de 
politie. Het gerecht, dat ie
mand wettelijk 24 uren zonder 
reden mag vasthouden, laat 
hem de nacht in de cel door
brengen, 's Anderendaags 's 
morgens ^vordt de man een 
korte tijd ondervraagd door 
een onderzoeksrechter in het 
bijzijn van een griffier. Daarop 
•wordt de burgervader op vrije 
voeten gesteld. Achteraf bhjkt 

dat het gerecht afziet van een 
vervolging door de zaak te la
ten verjaren. Maar de dag na 
zijn ondervraging kon de bur
gemeester wel in de krant lezen 
wat er tijdens zijn ondervra
ging gezegd is. In politieke en 
andere middens komt men 
door zon verhalen tot de vast
stelling dat in bepaalde om
standigheden het lekkende ge
recht een zwaarder probleem 
kan vormen voor onze demo-
kratie dan de toch zeldzame 
zware misstappen van be
paalde politici. 

"Het" gerecht, dat overigens 
net zomin bestaat als "de" po
litiek, heeft gemeend zelf de 
strijd met deze lekken te moe
ten aanbinden. Maar alweer 
kan er kritiek uitgeoefend wor
den op de wijze waarop het 
gerecht poogt orde op zaken te 
stellen. Zo vond men er. niet 
beter op dan de 23ste brigade 
van de gerechtelijke politie 
huiszoekingen te laten verrich
ten bij enkele kranten en een 
openbare omroep. Spektakel 
gegarandeerd. Maar men 
schiet op de verkeerde pia
nisten. Het zijn niet de media 
die schuld hebben aan de lek
ken uit gerechtelijke kringen. 
Door huiszoekingen te verrich
ten bij joemalisten intimideert 
men natuurlijk wel de pers, wat 
een risiko kan inhouden voor 
de persvrijheid. 

"Het" gerecht voerde tegeüjk 
met de huiszoekingen bij de 
media ook huiszoekingen uit in 
eigen kringen. Luikse topma
gistraten, de prokureur-gene-
raal en de advokaat-generaal, 
kregen eveneens politieman
nen van de 23ste brigade over 
de vloer. Die brigade rekent 
normaal af met zware krimi-
naliteit en banditisme. Zoiets 
kan tellen. Alweer spektakel 
gegarandeerd. 
Léon Gut, de Luikse prokureur-
generaal om •wie zoveel te doen 
IS, vraagt zich intussen af •wat 
hem verweten kan •worden. Hij 
haalt drie ministeriële omzend
brieven aan ter zijner verde
diging, waarin geschreven 
staat dat het openbaar minis
terie de pers moet informeren. 
Wat •wel wat anders is dan de 
geheimen van het gerechtehjk 
onderzoek onthuUen. Of de ak-
ties van de 23ste brigade wat 
meer zullen uithalen dan ver
mijden dat deze \veek ook de 
rapporten van de ex-ministers 
Coëme en Claes zouden uit
lekken, zoals "in gerechtelijke 
kringen" gesuggereerd •wordt? 
Dat zal de toekomst uitwijzen. 
De kersverse justitieminister 
De Clercq kondigde een par
lementair debat aan over de 
verhouding media-gerecht. 
Alsof zo een aankondiging nog 
nodig was. 

(Pdj) 
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WETSriM 
VLAAMS PARLEMENT BESPREEKT REGEERAKKOORD 

VEEL GEBLAAT, WEINIG WOL 
Afgelopen week besprak het 
Vlaams Parlement de regerings
verklaring. Paul Van Grember-
gen (VU) lokte enige animo
siteit uit met een strategisch-
politieke evaluatie van het re
geerakkoord. Globaal begees
terden de meer dan 30 sprekers 
echter nauwelijks. Zelden staal
tjes van staatmanschap of ver-
fijne debat-kultuur, wél enkele 
vermakelijke voorbeeldjes van 
kleine politiek. 

LACHEN GEBLAZEN 
Zo bewonderden we het kwieke 
spurtje van nieu\vbakken mi
nister Luc Martens (CVP). De 
excellentie had nauwelijks de 
eed afgelegd of hij repte zich als 
een hazewind naar het onbe
zette zitje van Johan Sauwens. 
Nog nahijgend moest hij enige 
sekonden later weer recht... de 
vergadering was inmiddels im
mers afgelopen. Ook voorzitter 
De Batselier, hardnekkig be
hoeder van de hoffelijkheid van 
het debat, valt wel eens uit zijn 
rol. Zo liet hij talrijke slagen 
onder de gordel toe bij een 
woord en wederwoord tijdens 
de uiteenzetting van Paul Van 
Grembergen. 

Toen Jaak Timmermans (SP) 
een op hoongelach onthaalde 
opmerking maakte over de kop-

Jcan-Marie Bogaert: "Het verankeringddebat mag zich niet beperken 
tot een iiendihiLi^eringdkampagne." 

peling van federale en regionale 
koalities, •werd hij prompt gered 
door de gong van voorzitter en 
partijgenoot De Batselier. De

zelfde Timmermans, woord
voerder van de SP-fraktie, had 
zich tijdens de openingszitting 
al laten opmerken toen hij De 

Batselier als voorzitter voor
droeg namens de... CVP-frak-
tie. 

WEINIG BEGEESTERING 
De algemene indruk is dat het 
debat uitstraling miste. De spre
kers namens de meerderheid 
beperkten zich vaak tot het her
kauwen van de boodschap uit 
het regeerakkoord, maar ook 
vele sprekers uit de oppositie 
kwamen niet veel verder dan 
het venvijt van wollig woord
gebruik, vaagheid of nietszeg
gendheid. Absoluut dieptepunt 
was de preek van Johan De 
Roo (CVP). 

Daar waar de fraktieleiders ge
acht worden hun politieke ap
preciatie van het regeerakkoord 
te geven, wiegde De Roo zijn 
gehoor in slaap met een soort 
„Pastorale" in mineur. Hij her
haalde soms woordelijk het re
geerakkoord, waarbij vele 
waarnemers de bedenking 
maakten dat De Roo zijn „Se-
naats-manieren" nog niet afge
leerd heeft. 

„EVANGELIE" 

Namens de Volksunie bracht 
Paul Van Grembergen een be
oordeling van de huidige po
litieke ontwikkelingen. Zo wees 

ONOPZEHELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN 

Tien jaar geleden kwam ik in kontakt met 
de 24 Uren van leper. Reeds enkele dagen 
voor het gebeuren stond in de schaduw 
van de Lakenhalle een schavot gebou"wd 
van waarop de v^^agens de start nemen. Er 
prijkte een opgetuigde wagen om het 
publiek trek te doen krijgen in het eve
nement, in zijn schreeuwerige kleuren en 
onder zijn lappedaken van reklamebood-
schappen zag hij er zelfs een beetje sim-
patiek uit. Kinderen troepten errond, mid-
life-mannen staarden dromerig en oude 
dames -wezen er met hun papraplu naar. 

Toen ik dan later, buiten de stad, tussen de 
korenvelden liep en de wegwijzers van het 
parkoers ontmoette dacht ik: morgen zal 
hier de bukolische vrede van dit landschap 
genadeloos verstoord worden. 

Recht voor mij, met de glooiing van de 
kouters mee, strekte zich een soldaten-
kerkhof uit en ik richtte mij, ietwat te-
atraal, tot de doden met de boodschap dat 
een nieuwe Grote Oorlog op komst -was. 

Daaraan dacht ik toen het nieuws bekend 
raakte dat in Boezinge de kleine Kevin 
Vermeersch, zijn zus Emily, Evelyne en 
Stijn Sweertvaegher, hun neefje Wouter 
en hun nichtje Maaike door een rally-
rijder aangereden werden. De jongen 
stierf enkele uren later, de anderen werden 
gewond. 

lïen piloot van Franse nationaliteit had de 
bocht gemist. Stonden de kinderen op een 
verboden plaats langs het parkoers? Had
den ze zich te dicht bij de weg gewaagd? 
Waren ze aangetrokken door het volk 
rond de biertent? Deze en nog vele andere 
vragen over het voorval doen de ronde. 

Vanuit mijn ingeboren weerzin voor me-
kanieke sporten ben ik geneigd om te 
zeggen „allemaal flauwe kul"l Er is een 
kind doodgereden en vijf andere kinderen 
zijn aan de dood ontsnapt. Niet bij een 
oorlogstreffen maar bij de dure vrije
tijdsbestedingvan onverbeterlijke macho's 
die niet zonder het grotekse vertoon van 
auto-rallys kunnen. 

Dikke flauwe kul, als ik verklaringen hoor 
als: „De rally moet niet boeten voor de 
fout van de ouders." En: „ J e laat je kind 
toch ook niet op de autostrade spelen." En: 
„Ik rij ge-woon door en hoop dat ze op tijd 
%vegspringen." Allemaal uitspraken van de 
veelgelau-werde rally-rijder Patrick Snij-

.ers. 

Nu doet die Snijers wat van hem verwacht 
wordt, in 24 uren zo veel mogelijk ki
lometers vreten als hij en zijn bolide 
kunnen, de verschülene proeven zo haar
fijn mogelijk doorkomen en vechten om de 
laatste tiende van een sekonde. Hoe, zal 
hem een zorg zijn. Dat een rally-rijder 
daarbij geen tijd heeft om naar toeschou
wers naast de weg te kijken zal wel waar 
zijn. Als de onverlaten niet tijdig uit de 
voeten zijn maait de rally-rijder ze van de 
vî eg -weg. 

Zoals tien jaar geleden gebeurde op de 
Kemmel toen Snijers er in één draai vijf 
aanreed en licht verwondde. Het aksident 
kostte hem achteraf een veroordeling voor 
„onopzettelijke slagen en verw^ondingen". 
Even grote flauwe kul k^vam uit de mond 
van de burgemeester van leper die zich 
tussen hamer en aambeeld heeft gepar
keerd. 200.000 gekke rally-fanaten ont
goochel je niet om één dode, dus rijdt de 
trein door. Burgemeester Paul Breyne 
be-weert dat alle veiligheidsmaatregelen 
-waren genomen, verder beroept hij zich op 
de gemeenteraadsleden -waarvan de meer
derheid pro-rally is. Alsof dat argumenten 
zijn! 
Breyne zou beter moeten weten. Een 
snelheidswedstrijd met (opgedreven) wa
gens hoort niet thuis op de openbare weg, 
maar op daartoe uitgeruste en gesloten 
omlopen. Daarmee zou het debat moeten 
gesloten zijn. Alle andere argumenten en 

verschoningen zijn ^vaardeloos, vals en 
onnuttig. 

Want de nadelen van rallys zijn zo groot 
dat niemand één zinnig voordeel van zo'n 
zottekesspel kan aantonen. 

Ons landschap, reeds zo zwaar geteisterd, 
is niet de speeltuin van snelheidsfanaten, 
noch van sponsors, noch van toeschou-
w^ers die hun frustraties komen laven aan 
benzinestank, -vTiurspuwende onderstel
len, schurende remmen, smeltend rubber, 
minderwaardige pils en hamburgerbucht. 
Zo'n rallys zijn feesten van geweld en 
machtsvertoon, omdat zij de bedoeling 
hebben de grenzen van snelheid en durf 
steeds verder te verleggen. Om dat ideaal 
te bereiken wordt niemand en niets ont
zien. 

Even schrikt de goegemeente als een toe-
schouw^er ^vordt geraakt, zeker als het een 
onschuldig kind is. Maar over het ge
teisterde landschap, de verstoorde rust, de 
vertrapte bloemen en de weinige dieren 
die hulpeloos in hun schelp kruipen heeft 
niemand het. 

Of de rally nu door Haspengouw, de 
Ardennen, de Westhoek of door de ^voes-
tijn raast doet er niet toe: de mekanieke 
beesten horen er niet thuis! En al de mooie 
verzinsels als zou de mens geroepen zijn 
om de techniek te beheersen is flauive kul. 
En daarmee uit! 

Dat zou de burgemeester van leper toch 
ook moeten weten. Niet alleen omdat hij 
een CVP'er is voor -wie mensen belangrijk 
zijn, maar omdat hij een burger-vader is. 

In een vraaggesprek verklaarde Paul 
Breyne niet schatplichtig te zijn jian de 
organisatoren van de rally. Maar als bur
gemeester van leper is hij dat -wél aan de 
duizenden doden die rond zijn stad de 
eeuwige rust van het wdjde landschap 
genieten. Schatplichtig aan de dood van de 
kleine Kevin zijn -wij allemaal voor de 
,,onopzettelijke slagen en verwondingen" 
die wij hem toebrachten. 

R.Asmu8 

hij voorzitter De Batseher erop 
dat de grondleggers van het 
Vlaamse parlement niet enkel 
de vorige voorzitters van so
cialistische signatuur zijn. 
Voorts betreurde hij de deni
grerende uitlatingen van Van 
den Brande en andere CVP-ers 
over de Volksunie. Hij daagde 
hen uit aan te wijzen -waar de 
VU het voorbije regeerakkoord 
niet korrekt heeft uitgevoerd. 

Paul Van Grembergen had het 
ook over de krappe meerder
heid en de platvoerse maneu
vers van de „konstruktieve" 
VLD. Tijdens de hieropvol-
gende ^voorden•wisseling, maar 
ook op andere ogenblikken, 
kreeg de minister-president sa-
menz-weerderig-gniffelend let
terlijk en figuurlijk ruggesteun 
van de achter hem zittende 
VLD-ers. 

Over het regeerakkoord zei 
Paul Van Grembergen dat dit 
"Evangelie volgens St.-Lukas' 
mateloos is en quasi-volmaakt in 
teorie, maar dat het in de prak
tijk wellicht anders zal uit
draaien. Vooral het ontbreken 
van hefbomen om de voorne
mens in de praktijk om te zetten 
moest het ontgelden. Zo vroeg 
hij zich af wie bereid zal zijn met 
Van den Brande te dialogeren 
over het kommunautaire luik uit 
het regeerakkoord. 

SPECIFIEKE TERREINEN 

Na de poütieke tussenkomsten 
kregen de „terrein-specialisten" 
het woord. Weinig hoogstandjes 
bij de ellenlange rij sprekers, 
meest opvallend -waren enkele 
neofieten met hun maiden-
speech op vertrouwd terrein. 

Voor de Volksunie wenste Nelly 
Maes ondermeer een resultaat
verbintenis om het mobiliteits
beleid om te wentelen. Ze wilde 
meer be-woners in de steden en 
sprak over milieu, onderwijs en 
kuituur. Nelly Maes drukte ook 
de vrees uit dat het onderbren
gen van de media bij de minister 
van Ekonomie, kan leiden tot 
het verlaten van de kulturele 
komponent in de media-diskus-
sie. Jean-Marie Bogaert had het 
over ekonomie en werkgelegen
heid. Hij benadrukte de VU-
bekommernissen inzake -werk
gelegenheid en wenste dat het 
Vlaams parlement van dichtbij 
het werkgelegenheidsbeleid zou 
volgen. Hij vroeg ook dat het 
verankeringsdebat zich niet zou 
beperken tot een sensibilise-
ringskampagne. Etienne Van 
Vaerenbergh had het over de 
gemeenten en vroeg aandacht 
voor Brussel en Vlaams-Bra
bant, waarbij hij niet alleen aan
dacht voor de onmiddellijke 
rand, maar ook voor de „bre
dere" rand bepleitte. 

Tenslotte bleek bij de uitslag 
van de vertrouwensstemming 
(63-58) dat de vijzen van de 
partijvoorzitters voorlopig nog 
ste-vig aangedraaid zijn. Zou het 
ontbreken van drie leden van de 
oppositie er misschien op -wijzen 
dat ook hier enige schroeven
draaiers in de gereedschapskist 
gestopt moeten -worden? 

Bart Weekers 
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KLAAR VOOR EEN VLAAMS-BELGISCH BELEID 
(Vervolg van biz. 1) 

Van Parys had minstens twee
maal pech: dat hij in tegen
stelling tot De Clerck niet in 
West-Vlcianderen woonde, 
waar de CVP extra tegenge-
•wicht nodig had voor de SP-ers 
Vande Lanotte (vice-premier en 
Binnenlandse Zaken) en De 
Rycke (Buitenlandse Zaken); 
maar dat hij in Gent woont, 
waar ook CVP-voorzitter Van 
Hecke z'n thuishaven heeft. En 
die duldt geen zich als minister 
profilerende regionale konkur-
renten in z'n rug. Omwrille van 
deze laatste reden moest trou
wens ook Johan De Roo z'n mi
nisterambities opbergen. 

Op z'n minst opmerkelijk bij de 
C V P is verder de plotse opgang 
van Reginald MoreeU. Deze in-
^voner van Oostende vormde 
het tweede CVP-ge\vicht tegen 
de Westvlaamse SP-ers. Mo
reels, gewezen Arts zonder 
Grens, wordt staatssekretaris 
van Ontwikkelingssamenwer
king. Dat is met zo'n verleden 
nog begrijpelijk. 

Minder begrijpelijk is waarom 
deze nieu^vkomer zo snel zo'n 
grote kans krijgt om zich als 
vaste waarde in de CVP te pro
fileren. De familiale achter
grond van Moreels zou wel eens 
de verklaring kunnen zijn. Re
ginald is een telg uit het uit
stervend ras van de Franstalige 
bourgeoisie in Vlaanderen. Hij 
werd in het Frans opgevoed, en 

Voor de galerij houdt Van den Brande de dchijn hoog van de "Vlaamóc 
autonomie". Achter de dcherm weetDehaene wel beter. 

is een overtuigde belgicist voor 
wie de taalgrens best zo snel 
mogehjk afgeschaft wordt. 

Bepaalde hoge en invloedrijke 
kringen hebben tijdens de voor
bije regeerperiode bezorgd 
moeten vaststellen hoe de CVP, 
o.m. door enkele stoute uitspra
ken van Van den Brande, een 
Vlaamser profiel aan het aan-

• • • • • • • • 

nemen was. Door de CVP-lei-
ding (Van Hecke? Dehaene?) 
te suggereren Moreels tot 
staatssekretaris te parachute
ren, kunnen zij in de CVP bel-
gicistisch tegengas geven. 

J a n Peeters, de tweede staats
sekretaris, een intellektuele so
cialist die wat afweet van sociale 
zaken, had dan weer het geluk 

dat de gedoodverfde minister 
van Sociale Zaken Frank Van-
denbroucke afhaakte w^egens 
problemen met het gerecht; de 
nieuwelingen bij de PS, die door 
de niet-beschikbaarheid van en
kele Guy's toch -wat bloedar
moede vertoont, werden be
loond voor be'wezen diensten. 

SAMENWERKING 
Opvallend is wel dat de Frans
talige socialisten erin lukten en
kele zeer belangrijke federale 
staatsdepartementen in de 
wacht te slepen, als Vervoer 
(Daerden), Ambtenarenzaken 
(Flahaut), SocicJe Zaken (De 
Galan), Ekonomie en Telekom-
munikatie (Di Rupo). Hoewel 
dciar vanuit Vlaamse kant op 
aangedrongen is, was de kennis 
van de tweede landstaal een 
volslagen onbelangrijk knte-
rium bij de keuze van de Frans
talige federale ministers. 

Tenslotte werd her en der ge
wezen op enkele belangrijke sy-
nergieën tussen de federale re
gering en de Vlaamse regering. 
Dehaene heeft er over gewaakt 
dat hinderpalen die een op el
kaar afgestemd federaal en 
Vlaams beleid in de w êg staan, 
zoveel mogelijk vermeden wer
den. De Vlaamse en federale 
beleidsdomeinen die veel in el-
kaars vaarwater komen, werden 
bij dezelfde partij gegroepeerd. 
Zo vermijdt Dehaene dat fe
derale ministers Vlaamse mi
nisters tegenwerken en vice 
versa. 

Enkele voorbeelden: de federale 
departementen Binnenlandse 
Zaken, Veiligheid, Armoedebe
strijding en Leefmilieu, Volks
gezondheid en Pensioenen wer
den samen met de Vlaamse de
partementen Binnenlandse 
Aangelegenheden, Stedelijke 
Problematiek en Huisvesting, 
Brusselse Aangelegenheden en 
Gelijke Kansen, Openbare 
Werken en Ruimtelijke Orde
ning in Vlaamse socialistische 
handen gegroepeerd. 

De CVP heeft dan weer op 
federaal en op Vlaams niveau 
ekonomische departementen als 
Ekonomie, Landbouw en KMO 
in handen. En kombineert bo
vendien de federale en Vlaamse 
departementen die met te'werk-
stelling en arbeid te maken heb
ben. 

Voor de galerij mag Van den 
Brande dan wel verkondigen 
dat er van samenwerkingsak
koorden pas sprake kan zijn 
indien Vlaanderen dat zelf zo 
vi'enst, Dehaene heeft er netjes 
voor gezorgd dat Vlaanderen 
dat zo zal -wensen. De par
tij solidariteit over de regeringen 
heen zal die samen\verkings-
akkoorden immers ruggesteu-
nen. 

De roomrode partijen zullen op
treden als de sterke koorden die 
het federale België samenbin
den en een op elkaar afgestemd 
Vlaams-Belgisch beleid stimu
leren. Geen wonder dat de VU 
in zo'n strategie niet past. 

(Pdj) 
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vu KLAAGT FRANSE KERNPROEVEN AAN 

PARIJS KAN ATOOM-GRANDEUR NIET LATEN 

In de beste Napoleontische stijl 
besliste de Franse president 
Jacques Chirac eenzijdig om 
de kernproeven te hervatten op 
het Mururoa-eilandje — midden 
de Stille Oceaan. 80 jaar na het 
eerste gebruik van mostaard
gifgas in de I Jzervlakte; 50 jaar 
na de eerste atoomverschrik
king in Hiroshima schijnen de 
honderdduizenden doden er
van eens te meer niet geteld te 
worden! Weer eens voor de 
„grandeur" van een staatsna-
tionalisme, bovendien voorbij
gaand aan alle Europese Unie-
wensen en -overleg terzake. 

Daarom trokken op vrijdag
namiddag 23 juni j . l . de VU-
parlementsleden uit het 
Vlaams Parlment, o.l.v. voor
zitter Bert Anciaux en samen 
met een groepje VUJO'ers , 
met een groot spandoek naar 
de Franse ambassade. Voor de 
poort aan de Hertogstraat zon
gen ze de Vlaamse Marseillaise 
vooraleer ze persoon-na-per
soon werden binnengeloodst. 
Zo liep de ontvangstzaal vol 
om er een soort dovemans-
gesprek met de ambassadeur 
en zijn medewerkster te be
ginnen. W I J sprak met Paul 
Van Grembergen en Willy 
Kuijpers. 

WUly Kuijpers: „Eerjt womtel-
den we onj doorheen het kla^ieke 
taalincident! De ambajdadeur vcr-
ontjchuldigde zich minzaampje^t 

geen „jlainand" te kennen. Wij 
wilden hem bijbrengen dat het hier 
„Ie néerlandau " betrof inet dezelfde 
iVorteL) alé de omgangstaal in de 
twee Franje noorderdepartemen
ten... Zo bracht het een het ander 
mee! Alléén het Frans Li immerti 
grondwettelijk aLi taal aanvaard in 
de Franje Jtaat en dat ontsloeg hem 
van enige regionale- of grensover
schrijdende verplichting! Maar 
naarmate het gesprek vorderde be
loofde hij diplomatuch om toch onze 
taal te bestuderen." 

NIEUWE VIJAND 
Inhoudelijk bleef - de ambas
sadeur tot en met zijn president 
en diens atoomgrandeur ver
dedigen. Samengevat kwam dit 
hierop neer: „De atoomaf
schrikking vormt een wezens
bestanddeel van de Franse on
afhankelijkheid én soevereini
teit in de wereld!" 

Een ander kernstuk van de 
Franse redenering: „Aan de 
andere zijde loert Immers 
China, de vervanger van de 
andere teloorgegane vijand, het 
Sovjetimperium." Er zou zelfs 
steun zijn vanwege andere Eu
ropese regeringen. 

• Zijn beide beweringen wel 
juist? 

Paul Van Grembergen: „Wij 
vernamen uit de mond van de am-
hcuisadeur dat de Britse regering 
positief nota nam van het inUiatief 
om de Franse kernproeven opnieuw 

President Chirac, pas verkozen en al Napoleontische trekjes... 

te starten in de Stille Zuidzee; dat 
de Duitse regering dit een Frans-
binnenlands probleem vond; dat 
Italië deze aktie inschreef in de 
verdere afbouw van de atoomwa
penwedloop door afschrikking!" , 

W. Kuijpers: „Met enkele Sifri-
bewijzen hebben we aangetoond hoe 
(in)direkt het Frans militair-we
tenschappelijk industrieel komplex 
zowel de Chinese als de Iraakse 
kernrnacht op de been hielp. Maar 
volgens het dipL>matu<ch antwoord 
bleek dit slechLi te gebeuren via 
„stoute" bondgenoten en/of derde 
landen die „doorverkopen". Zinder 
medeweten van de Franse Maagd/ 
Dit liedje kennen we echter maar al 
te goed! Wie de nieuwsberichten 
beluisterde tijdeiui het weekeinde 
weet dat het op de Europese Top te 
Cannes daarover erg zal romme
len." 

• Hoe moet het nu verder? 

F. Van Grembergen: „Op basis 
van dil gesprek en de nota van de 
Franse ambassadeur hebben de 
VU-frakties in het Europees, 
Vlaams en Federaal Parlement bc-
sLUen te interpelleren opdat de ver
antwoordelijke autoriteiten zo spoe
dig mogeli/k leiding nemen om de 
verdere verspreiding van de kern
technologieën tegen te gaan. " 

De ambassadeur beloofde het 
VU-vredesmanifest aan de 
Franse regering over te ma
ken. 

•^•i^iX 
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VLAAMS PARLEMENT BESPREEKT REGEERAKKOORD 

VEEL GEBLAAT, WEINIG WOL 
Afgelopen week besprak het 
Vlaams Parlement de regerings
verklaring. Paul Van Grember-
gen (VU) lokte enige animo
siteit uit met een strategisch-
politieke evaluatie van het re
geerakkoord. Globaal begees
terden de meer dan 30 sprekers 
echter nauwelijks. Zelden staal
tjes van stEiatmanschap of ver
fijne debat-kultuur, wél enkele 
vermakelijke voorbeeldjes van 
kleine politiek. 

lACHEN GEBLAZEN 
Zo bewonderden we het kwieke 
spurtje van nieu'wbakken mi
nister Luc Martens (CVP). De 
excellentie had nauwelijks de 
eed afgelegd of hij repte zich als 
een hazewind naar het onbe
zette zitje van Johan Sauwens. 
Nog nahijgend moest hij enige 
sekonden later weer recht... de 
vergadering was inmiddels im
mers afgelopen. Ook voorzitter 
De Batselier, hardnekkig be
hoeder van de hoffelijkheid van 
het debat, valt wel eens uit zijn 
rol. Zo liet hij talrijke slagen 
onder de gordel toe bij een 
woord en wederwoord tijdens 
de uiteenzetting van Paul Van 
Grembergen. 

Toen Jaak Timmermans (SP) 
een op hoongelach onthaalde 
opmerking maakte over de kop-

Jean-Marie Bogaert: "Het verankerlngddebat mag zich niet beperken 
tot een dendihilLferingdkampagne." 

peling van federale en regionale 
koalities, werd hij prompt gered 
door de gong van voorzitter en 
partijgenoot De Batselier. De

zelfde Timmermans, woord
voerder van de SP-fraktie, had 
zich tijdens de openingszitting 
al laten opmerken toen hij De 

Batselier als voorzitter voor
droeg namens de... CVP-frak-
tie. 

WEINIG BEGEESTERING 
De algemene indruk is dat het 
debat uitstraling miste. De spre
kers namens de meerderheid 
beperkten zich vaak tot het her
kauwen van de boodschap uit 
het regeerakkoord, maar ook 
vele sprekers uit de oppositie 
kwamen niet veel verder dan 
het verwijt van wollig -woord
gebruik, vaagheid of nietszeg
gendheid. Absoluut dieptepunt 
was de preek van Johan De 
Roo (CVP). 

Daar -waar de fraktieleiders ge
acht worden hun politieke ap
preciatie van het regeerakkoord 
te geven, wiegde De Roo zijn 
gehoor in slaap met een soort 
„Pastorale" in mineur. Hij her
haalde soms woordelijk het re
geerakkoord, •waarbij vele 
waarnemers de bedenking 
maakten dat De Roo zijn „Se-
naats-manieren" nog niet afge
leerd heeft. 

„EVANGELIE" 

Namens de Volksunie bracht 
Paul Van Grembergen een be
oordeling van de huidige po
litieke ontwikkelingen. Zo wees 

ONOPZEHELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN 

Tien jaar geleden kv^̂ am ik in kontakt met 
de 24 Uren van leper. Reeds enkele dagen 
voor het gebeuren stond in de schadu^v 
van de Lakenhalle een schavot gebouwd 
van waarop de wagens de start nemen. Er 
prijkte een opgetuigde -wagen om het 
publiek trek te doen krijgen in het eve
nement, in zijn schreeuwerige kleuren en 
onder zijn lappedaken van reklamebood-
schappen zag hij er zelfs een beetje sim-
patiek uit. Kinderen troepten errond, mid-
life-mannen staarden dromerig en oude 
dames wezen er met hun papraplu naar. 

Toen ik dan later, buiten de stad, tussen de 
korenvelden hep en de wegwijzers van het 
parkoers ontmoette dacht ik: morgen zal 
hier de bukolische vrede van dit landschap 
genadeloos verstoord w^orden. 

Recht voor mij, met de glooiing van de 
kouters mee, strekte zich een soldaten-
kerkhof uit en ik richtte mij, ietwat te-
atraal, tot de doden met de boodschap dat 
een nieu^ve Grote Oorlog op komst was. 

Daaraan dacht ik toen het nieuws bekend 
raakte dat in Boezinge de kleine Kevin 
Vermeersch, zijn zus Emily, Evelyne en 
Stijn Sweertvaegher, hun neefje Wouter 
en hun nichtje Maaike door een rally
rijder aangereden werden. De jongen 
stierf enkele uren later, de anderen vlierden 
gewond. 

Een piloot van Franse nationaliteit had de 
bocht gemist. Stonden de kinderen op een 
verboden plaats langs het parkoers ? Had
den ze zich te dicht bij de weg gewaagd? 
Waren ze aangetrokken door het volk 
rond de biertent? Deze en nog vele andere 
vragen over het voorval doen de ronde. 

Vanuit mijn ingeboren weerzin voor me-
kanieke sporten ben ik geneigd om te 
zeggen ,,allemaal flauwe kul"1 Er is een 
kind doodgereden en vijf andere kinderen 
zijn aan de dood ontsnapt. Niet bij een 
oorlogstreffen maar bij de dure vrije
tijdsbesteding van onverbeterlijke macho's 
die niet zonder het grotekse vertoon van 
auto-rallys kunnen. 

Dikke flauwe kul, als ik verklaringen hoor 
als: „De rally moet niet boeten voor de 
fout van de ouders." En: ,, J e laat je kind 
toch ook niet op de autostrade spelen." En: 
„Ik rij ge-woon door en hoop dat ze op tijd 
wegspringen." Allemaal uitspraken van de 
veelgelau-werde rally-rijder Patrick Snij-

-ers. 

Nu doet die Snijers wat van hem verwacht 
-wordt, in 24 uren zo veel mogehjk ki
lometers vreten als hij en zijn bolide 
kunnen, de verschillene proeven zo haar
fijn mogelijk doorkomen en vechten om de 
laatste tiende van een sekonde. Hoe, zal 
hem een zorg zijn. Dat een rally-rijder 
daarbij geen tijd heeft om naar toeschou
wers naast de -weg te kijken zal wel -waar 
zijn. Als de onverlaten met tijdig uit de 
voeten zijn maait de rally-rijder ze van de 
-weg -weg. 

Zoals tien jaar geleden gebeurde op de 
Kemmel toen Snijers er in één draai -vijf 
aanreed en licht verwondde. Het aksident 
kostte hem achteraf een veroordeling voor 
„onopzettelijke slagen en verwondingen'. 
Even grote flauwe kul kwam uit de mond 
van de burgemeester van leper die zich 
tussen hamer en aambeeld heeft gepar
keerd. 200.000 gekke rally-fanaten ont
goochel je niet om één dode, dus rijdt de 
trein door. Burgemeester Paul Breyne 
bew^eert dat alle veiligheidsmaatregelen 
waren genomen, verder beroept hij zich op 
de gemeenteraadsleden wjiarvan de meer
derheid pro-rally is. Alsof dat argumenten 
zijn! 
Breyne zou beter moeten -weten. Elen 
snelheids-wedstrijd met (opgedreven) wa
gens hoort niet thuis op de openbare -weg, 
maar op daartoe uitgeruste en gesloten 
omlopen. Daarmee zou het debat moeten 
gesloten zijn. Alle andere argumenten en 

verschoningen zijn w^jiardeloos, vals en 
onnuttig. 

Want de nadelen van rallys zijn zo groot 
dat niemand één zinnig voordeel van zo'n 
zottekesspel kan aantonen. 

Ons landschap, reeds zo zw^aar geteisterd, 
is niet de speeltuin van snelheidsfanaten, 
noch van sponsors, noch van toeschou-
-wers die hun frustraties komen laven aan 
benzinestank, -vuurspuwende onderstel
len, schurende remmen, smeltend rubber, 
minderwaardige pUs en hamburgerbucht. 
Zo'n rallys zijn feesten van geweld en 
machtsvertoon, omdat zij de bedoeling 
hebben de grenzen van snelheid en durf 
steeds verder te verleggen. Om dat ideaal 
te bereiken -wordt niemand en niets ont
zien. 

Even schrikt de goegemeente als een toa-
schouw^er wordt gereiakt, zeker als het een 
onschuldig kind is. Maar over het ge
teisterde landschap, de verstoorde rust, de 
vertrapte bloemen en de -weinige dieren 
die hulpeloos in hun schelp kruipen heeft 
niemand het. 

Of de rally nu door Haspengouw, de 
Ardennen, de Westhoek of door de woes
tijn raast doet er niet toe: de mekanieke 
beesten horen er niet thuis! En al de mooie 
verzinsels als zou de mens geroepen zijn 
om de techniek te beheersen is flau-we kul. 
En daarmee uit! 

Dat zou de burgemeester van leper toch 
ook moeten -weten. Niet alleen omdat hij 
een CVP'er is voor wie mensen belangrijk 
zijn, maar omdat hij een burger-vader is. 

In een vraaggesprek verklaarde Paul 
Breyne niet schatplichtig te zijn aan de 
organisatoren van de rally. Maar als bur
gemeester van leper is hij dat wél Jian de 
duizenden doden die rond zijn stad de 
eeu-wige rust van het wijde landschap 
genieten. Schatphchtig aan de dood van de 
kleine Kevin zijn -wij allemaal voor de 
„onopzettelijke slagen en verwondingen" 
die wij hem toebrachten. 

R-Asmus 

hij voorzitter De Batselier erop 
dat de grondleggers van het 
Vlaamse parlement niet enkel 
de vorige voorzitters van so
cialistische signatuur zijn. 
Voorts betreurde hij de deni
grerende uitlatingen van Van 
den Brande en andere CVP-ers 
over de Volksunie. Hij daagde 
hen uit aan te wijzen waar de 
VU het voorbije regeerakkoord 
niet korrekt heeft uitgevoerd. 

Paul Van Grembergen had het 
ook over de krappe meerder
heid en de platvoerse maneu
vers van de „konstruktieve" 
VLD. Tijdens de hieropvol-
gende -woorden-wisseling, maar 
ook op andere ogenblikken, 
kreeg de minister-president sa-
menz-weerderig-gniffelend let
terlijk en figuurlijk ruggesteun 
van de achter hem zittende 
VLD-ers. 

Over het regeerakkoord zei 
Paul Van Grembergen dat dit 
"Evangelie volgens St.-Lukas" 
mateloos is en quasi-volmaakt in 
teorie, maar dat het in de prak
tijk wellicht anders zal uit
draaien. Vooral het ontbreken 
van hefbomen om de voorne
mens in de praktijk om te zetten 
moest het ontgelden. Zo vroeg 
hij zich af wie bereid zal zijn met 
Van den Brande te dialogeren 
over het kommunautaire luik uit 
het regeerakkoord. 

SPECIFIEKE TERREINEN 

Na de pohtieke tussenkomsten 
kregen de ,,terrein-specialisten" 
het woord. Weinig hoogstandjes 
bij de ellenlange rij sprekers, 
meest opvallend -waren enkele 
neofieten met hun maiden-
speech op vertrouwd terrein. 

Voor de Volksunie -wenste Nelly 
Maes ondermeer een resultciat-
verbintenis om het mobiliteits
beleid om te wentelen. Ze ^vilde 
meer bewoners in de steden en 
sprak over milieu, onderwijs en 
kuituur. Nelly Maes drukte ook 
de vrees uit dat het onderbren
gen van de media bij de minister 
van Ekonomie, kan leiden tot 
het verlaten van de kulturele 
komponent in de media-diskus-
sie. Jean-Marie Bogaert had het 
over ekonomie en werkgelegen
heid. Hij benadrukte de VU-
bekommernissen inzake werk
gelegenheid en wenste dat het 
Vlaams parlement van dichtbij 
het werkgelegenheidsbeleid zou 
volgen. Hij vroeg ook dat het 
verankeringsdebat zich niet zou 
beperken tot een sensibilise-
ringskampagne. Etienne Van 
Vaerenbergh had het over de 
gemeenten en vroeg aandacht 
voor Brussel en Vlaams-Bra-
bant, waarbij hij niet alleen aan
dacht voor de onmiddelhjke 
rand, maar ook voor de „bre
dere" rand bepleitte. 

Tenslotte bleek bij de uitslag 
van de vertrouwensstemming 
(63-58) dat de -vijzen van de 
partijvoorzitters voorlopig nog 
stevig aangedraaid zijn. Zou het 
ontbreken van drie leden van de 
oppositie er misschien op -wijzen 
dat ook hier enige schroeven
draaiers in de gereedschapskist 
gestopt moeten worden? 

Bart Weekers 
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KLAAR VOOR EEN VLAAMS-BELGISCH BELEID 
(Vervolg van bic 1) 

Van Parys had minstens twee
maal pech: dat hij in tegen
stelling tot De Clerck niet in 
West-Vlaanderen woonde, 
waar de CVP extra tegenge-
wicht nodig had voor de SP-ers 
Vande Lanotte (vice-premier en 
Binnenlandse Zaken) en De 
Rycke (Buitenlandse Zaken); 
maar dat hij in Gent woont, 
waar ook CVP-voorzitter Van 
Hecke z'n thuishaven heeft. En 
die duldt geen zich als minister 
proftierende regionale konkur-
renten m z'n rug. Omwille van 
deze laatste reden moest trou
wens ook Johan De Roo z'n mi
nisterambities opbergen. 

Op z'n minst opmerkelijk bij de 
CVP is verder de plotse opgang 
van ReginaD MoreeLt. Deze in-
\voner van Oostende vormde 
het tweede CVP-gewicht tegen 
de Westvlaamse SP-ers. Mo
reels, gewezen Arts zonder 
Grens, wordt staatssekretaris 
van Ontwikkelingssamenwer
king. Dat is met zo'n verleden 
nog begrijpelijk. 

Minder begrijpelijk is waarom 
deze nieuw^komer zo snel zo'n 
grote kans krijgt om zich als 
vaste waarde in de CVP te pro-
ftleren. De familiale achter
grond van Moreels zou •wel eens 
de verklaring kunnen zijn. Re
ginald IS een telg uit het uit
stervend ras van de Franstalige 
bourgeoisie in Vlaanderen. Hij 
werd in het Frans opgevoed, en 

Voor de galerij houdt Van den Brande de dchljn hoog van de "Vlaanue 
autonomie". Achter de jcherm weetDehaene wel beten 

is een overtuigde belgicist voor 
•wie de taalgrens best zo snel 
mogehjk afgeschaft •wordt. 

Bepaalde hoge en invloedrijke 
kringen hebben tijdens de voor
bije regeerperiode bezorgd 
moeten vaststellen hoe de CVP, 
o.m. door enkele stoute uitspra
ken van Van den Brande, een 
Vlaamser profiel aan het aan

nemen was. Door de CVP-lei-
ding (Van Hecke? Dehaene?) 
te suggereren Moreels tot 
staatssekretaris te parachute
ren, kunnen zij in de CVP bel-
gicistisch tegengas geven. 

Jan Peeters, de tweede staats
sekretaris, een intellektuele so
cialist die •wat afweet van sociale 
zaken, had dan weer het geluk 

dat de gedoodverfde minister 
van Sociale Zaken Frank Van-
denbroucke afhaakte wegens 
problemen met het gerecht; de 
nieuwelingen bij de PS, die door 
de niet-beschikbaarheid van en
kele Guy's toch wat bloedar
moede vertoont, werden be
loond voor be^wezen diensten. 

SAMENWERKING 
Opvallend is •wel dat de Frans
talige socialisten erin lukten en
kele zeer belangrijke federale 
staatsdepartementen in de 
wacht te slepen, als Vervoer 
(Daerden), Ambtenarenzaken 
(Flahaut), Sociale Zaken (De 
Galan), Ekonomie en Telekom-
munikatie (Di Rupo). Hoewel 
daar vanuit Vlaamse kant op 
aangedrongen is, •was de kennis 
van de tweede landstaal een 
volslagen onbelangrijk krite-
rium bij de keuze van de Frans
talige federale ministers. 

Tenslotte •werd her en der ge
wezen op enkele belangrijke sy-
nergieën tussen de federale re
gering en de Vlaamse regering. 
Dehaene heeft er over gewaakt 
dat hinderpalen die een op el
kaar afgestemd federaal en 
Vlaams beleid in de weg staan, 
zoveel mogelijk vermeden •wer
den. De Vlaamse en federale 
beleidsdomeinen die veel in el-
kaars vaarwater komen, •werden 
bi) dezelfde partij gegroepeerd. 
Zo vermijdt Dehaene dat fe
derale ministers Vlaamse mi
nisters tegenwerken en vice 

Enkele voorbeelden: de federale 
departementen Binnenlandse 
Zaken, Veiligheid, Armoedebe
strijding en Leefmilieu, Volks
gezondheid en Pensioenen •wer
den samen met de Vlaamse de
partementen Binnenlandse 
Aangelegenheden, Stedelijke 
Problematiek en Huisvesting, 
Brusselse Aangelegenheden en 
Gelijke Kansen, Openbare 
Werken en Ruimtelijke Orde
ning in Vlaamse socialistische 
handen gegroepeerd. 

De CVP heeft dan •weer op 
federaal en op Vlaams niveau 
ekonomische departementen als 
Ekonomie, Landbou^w en KMO 
in handen. En kombineert bo
vendien de federale en Vlaamse 
departementen die met te^werk-
stellmg en arbeid te maken heb
ben. 

Voor de galerij mag Van den 
Brande dan wel verkondigen 
dat er van samenwerkingsak
koorden pas sprake kan zijn 
indien Vlaanderen dat zelf zo 
•wenst, Dehaene heeft er netjes 
voor gezorgd dat Vlaanderen 
dat zo zal wensen. De par
tij solidariteit over de regeringen 
heen zal die samenwerkings
akkoorden immers ruggesteu-
nen. 

De roomrode partijen zullen op
treden als de sterke koorden die 
het federale België samenbin
den en een op elkaar afgestemd 
Vlaams-Belgisch beleid stimu
leren. Geen -wonder dat de VU 
in zo'n strategie niet past. 

(Pdj) 

VU KLAAGT FRANSE KERNPROEVEN AAN 

PARIJS KAN ATOOM-GRANDEUR NIET LATEN 

In de beste Napoleontische stijl 
besliste de Franse president 
Jacques Chirac eenzijdig om 
de kernproeven te hervatten op 
het Mururoa-eilandje — midden 
de Stille Oceaan. 80 jaar na het 
eerste gebruik van mostaard
gifgas in de IJzervlakte; 50 jaar 
na de eerste atoomverschrik
king in Hiroshima schijnen de 
honderdduizenden doden er
van eens te meer niet geteld te 
worden! Weer eens voor de 
„grandeur" van een staatsna-
tionalisme, bovendien voorbij
gaand aan aUe Europese Unie-
\vensen en -overleg terzake. 

Daarom trokken op vrijdag
namiddag 23 juni j.l. de VU-
parlementsleden uit het 
Vlaams Parlment, o.l.v. voor
zitter Bert Anciaux en samen 
met een groepje VUJO'ers, 
met een groot spandoek naar 
de Franse ambassade. Voor de 
poort aan de Hertogstraat zon
gen ze de Vlaamse Marseillaise 
vooraleer ze persoon-na-per-
soon -werden binnengeloodst. 
Zo liep de ontvangstzaal vol 
om er een soort dovemans-
gesprek met de ambassadeur 
en zijn medewerkster te be
ginnen. WIJ sprak met Paul 
Van Grembergen en Willy 
Knijpers. 

Willy Kuijpers: „Eerjt ivordtel-
deii H'e fliu doorheen het kUujieke 
taalincident! De ambojciadeur ver
ontschuldigde zich ininzaampjej 

geen „flamand" te kennen. Wij 
wilden hem bijbrengen dat het hier 
„Ie néerlandau" betrof met dezelfde 
wortel) aL) de omgangstaal in de 
twee Frarhie noorderdepartemen-
ten... Zo bracht het een het ander 
meel Alléén hel Frans u immers 
grondwettelijk als taal aanvaard m 
de Franse staat en dat ontsloeg hem 
van enige regiomile- of grensover
schrijdende verplichtmgl Maar 
naarmate het gesprek vorderde be
loofde hijdiplomatuich om toch onze 
taal te bestuderen." 

NIEUWE VIJAND 
Inhoudelijk bleef • de ambas
sadeur tot en met zijn president 
en diens atoomgrandeur ver
dedigen. Samengevat k-wam dit 
hierop neer: „De atoomaf
schrikking vormt een •wezens
bestanddeel van de Franse on
afhankelijkheid én soevereini
teit in de •wereld!" 

Een ander kernstuk van de 
Franse redenering: ,,Aan de 
andere zijde loert Immers 
China, de vervanger van de 
andere teloorgegane vijand, het 
Sovjetimperium." Er zou zelfs 
steun zijn vanwege andere Eu
ropese regeringen. 

• Zijn beide beweringen wel 
juist? 

Paul Van Grembergen: „Wij 
vernamen tut de mond van de am-
beufsadeiir dat de Britse regering n - i ,^i • i ; A T / • / / • 
positief nota nam van het inituituf ^''^'"^^''"^ ^h^rac, pas verkozen en al Napoleontwche trekjes 
om de Franse kernproeven opnieuw 

te starten in de Stille Zuidzee; dat 
de Duitse regering dit een Frans-
binnenlands probleem vond; dat 
Italië deze aktie uuchreef in de 
verdere afbouw van de atoomwa
penwedloop door afschrikking I" ^ 

W. Kuijpers: „Alet enkele Sifri-
bewijzen hebben we aangetoond hoe 
(in)direkl het Frans militair-we
tenschappelijk mdiutrieel komplex 
zowel de Chinese als de Iraakute 
kernn^acht op de been hielp. Maar 
volgeuti het diplomatisch antwoord 
bleek dit slechts te gebeuren via 
„stoute" hotvdgenoten en/of derde 
Luiden die „doorverkopen ". Zinder 
medeweten van de Franse Maagd! 
Dit liedje kennen we echter maar al 
te goed! Wie de nieuwsberichten 
beluuterde tijdeiu het weekeinde 
weet dat het op de Europese Top te 
Cannes daarover erg zal romme
len." 

• Hoe moet het nu verder? 

R Van Grembergen: „Op basis 
van dit gesprek en de nota van de 
Franse ambassadeur hebben de 
Vü-frakties tn het Europees, 
VLiams en Federaal Parlement be
slaten te interpelleren opdat de ver
antwoordelijke autoriteiten zo spoe
dig mogelijk leiding nemen om de 
verdere verspreiding van de kern
technologieën tegen te gaan. " 

De ambassadeur beloofde het 
VU-vredesmanifest aan de 
Franse regering over te ma
ken. 
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MMSEHEIR 
TWEEDE EDITIE VLAAMS-EUROPESE ELFDAAGSE 

ELF DAGEN FEEST IN VLAANDEREN 
Op één juli wordt In de Gulden^porenjtad Kortrijk ojficieeL 
de vLam ciange<)token van de tweede editie van de VLaanu-
Europe,)e ELfdaagöe. Gedurende elf dagen, tot en met de 
Vlaanue feestdag op 11 juli, dtaan in Vlaanderen tien
tallen vieringen, kulturele manife^itatieé, öportweddtrijden, 
optredens, proeverijen en andere evenementen geprogram
meerd onder de VUutmó-Europeöe vlag van de Vlaanue 
Culturele Koepel (VCK). 

D
e Elfdaagse Vlaanderen-
Europa heeft zich de am
bitieuze doelstelling ge
steld Vlaanderen in al zijn 

facetten bekendheid te geven in 
binnen- en buitenland. Van 1 tot 
11 juli worden tentoonstellingen 
opgezet, Vlaamse produkten ge
promoot, sportwedstrijden be
twist, toeristische zoektochten 
georganiseerd, optredens ten 
beste en sprekers een klankbord 
gegeven, ef̂ n ankerprijs en tal
loze andere onderscheidingen 
uitgereikt. Zelfs in het buiten
land vieren Vlamingen op 11 juli 
feest. 

De Vlaams-Europese Elfdaagse 
wil de klassieke Guldensporen-
feesten een meer eigentijds en 
volks karakter geven, zonder de 
waarde van een klassieke Elf 
Juh-viering in vraag te stellen. 
Hierdoor ^vil de VCK van voor
zitter Richard Celui de grote 
massa Vlamingen dieper bewust 
maken van hun Vlaamse iden
titeit, ingebed in een Europa 
van Kuituren. Uiteindelijk moe
ten de opeenvolgende Elfdaag-
sen uitmonden in een gigantisch 
spektakeljaar in 2002, 7 0 0 na 
de Slag der Gulden Sporen op 
de Groeningekouter, wjiarin de 
hele Vlaamse natie 365 dagen 
lang haar zelfstandigheid viert. 
In 2002 moet elke Vlaming z'n 
feestdag mee vieren. Vanuit het 
rijke Vlaamse verenigingsleven, 
en met de officiële steun van de 
Vlaamse regering, tientallen ge
meentebesturen en belangenor
ganisaties, wordt daar nu al met 
man en macht aan ge^verkt. 

VAN KARAOKE TOT 
WAGENSPEL 

Wie het indrukwekkende pro
gramma van de editie '95 over-
schouwt, ziet dat Celis met z'n 
VCK aardig op weg is om zijn 
grootse doelstelling waar te ma
ken. Een greep uit het reus
achtige aanbod: in Kortrijk be
gint het feest met o.m. de uit
reiking van de Axikerprijs voor 
een Vlaamse ondernemer die 
zich het voorbije jaar voor ver
ankering heeft ingespannen, er 
vindt een karaoke-festival 
plaats, een klank- en lichtwan-
deling en een optreden van ka-
baretier Geert Hoste. 

Het Elfdaagse feest wordt af
gesloten in Brussel, ^vaar o.m. 
Boterhammen in het Park, het 
Brosella Folk Festival, en een 
wandelzoektocht van de VTB-
VAB gepatroneerd worden door 
de Elfdaagse, en de traditionele 
Guldensporenherdenking op de 
Grote Markt 11 juli afsluit. 

Tijdens de Elfdaagse kunnen 
optredens gesmaakt worden 
van artiesten en groepen als Ed 
Kooyman, Zakdoek, Jef Burm, 
Kris De Bruyne, The Cham-
pionnettes, Connie Neefs, Mar
griet Hermans, Aran, 't 
Kliekske, Johan Verminnen, 
Dirk DenoyeUe, Bart Herman, 

Will Tura, Dana Winner, Miei 
Cools, Gunther Neefs, Bart Van 
den Bossche, tientaOen fanfares, 
harmonieën, koren, en orkesten 
uit binnen- en buitenland. 

Wie wat wil bijleren of een 
goede strijd- of andere rede wil 
horen kan gaan luisteren neiar 
redevoeringen en debatten met 
o.m. Walter Luyten, Johan 
Sauwens, Lode Wils, Frank Se-
berechts, Lieven Van Gerven, 
J a n Jambon, Jaak Gabriels, 
Richard Ceüs, Lionel Vanden-
berghe, Guido Sweron, Luc 
Van den Brande, Lode De 
Witte, Louis Tobback, Jjiak 
Vandemeulebroucke, Ludo 
Abicht, Louis Vanvelthoven, 
Exldy Balde-wijns, Peter De 
Roover, Bob Wezenbeek, Koen 
Baert, Hugo Portier, Magda 
Aelvoet, Annemie Neyts,... 

In het buitenland vinden dank
zij de Stichting Vlamingen in de 
Wereld o.m. Elfdaagse aktivi-
teiten en guldensporenvierin-
gen plaats in Duisburg, Mainz, 
WUhemhaven, Haarlem, Lissa
bon, Moutfort en Vianden 
(Luxemburg), de Provence, 
Buenos Aires, New York en 
Indiana, Salvador (Brazilië), 
Taipei, Hong Kong, en Chiang 
Mai (Thailand). 

Daartussenin w^emelt het in 
Vlaanderen van evenementen. 
"Don Carlo" van Verdi in de 
Vlaamse Opera in Antwerpen, 
een historische maaltijd op het 

Rkhard CelLf: "Ik heb het nieuw Vlaanu regeerakkoord gelezen, en 
<)pij tig genoeg kan ik niet zeggen dat ik daar dpektakulaire dingen in 
teruggevonden heb." 

kcisteel van Beersel, beiaard-
koncerten in meer dan tien ste
den en gemeenten, een open-
luchtkoncert van het Festival 
van Vlaanderen, valscherm
springers en vuurwerk rond de 
I Jzertoren van Diksmuide, een 
geleid bezoek aan het Felix De 
Boeck-museum in Drogenbos, 
de ICWB-fietstocht naar Lour-
des, Vlaanderen fietst voor Kin
deren van Plan International. 

In Herzele zingt een Waals koor 
Waalse hederen. In Heusden— 
Zolder kan je Limburgse streek-
specialiteiten proeven. Er is een 
kampioenschap manillen en een 

De Elfdaagöe wordt afgefloten met de traditionele GutBendpo-
renvlering op de BrujdeLie Grote Markt. 

vinkenzetting in Izegem, een 
blindproeverij van kaas en bier 
in Mechelen, golfinterlands in 
Meisbroek en Oudenaarde, een 
zeilregatta in Nieu^vpoort en 
een roeiregatta in Willebroek, 
een tenniskampioenschap in 
Oostende, een zestiende eeuws 
Spaans soldatenkamp in Ru-
pelmonde, een reuzen-optocht 
in Sint-Genesius-Rode, een 
bridge-interland in Steenokker-
zeel en Turnhout, het Open Tro-
penfestivcJ in dezelfde ge
meente, een Vlaams wagenspel 
in Wervik, ... In totaal verlenen 
109 gemeenten hun medewer
king aan een of andere Gul-
densporenaktiviteit in het kader 
van de Vlaams-Europese Elf
daagse. 

Worden er eigenlijk nog gul-
densporenvieringen georgani
seerd die niet gepatroneerd 
worden door de Vlaams-Euro
pese Elfdaagse? 

Richard Celis: „Niet veel in ieder 
geval Maar er zijn wel nog veel 
gemeenten, Vlaanderen telt er im-
merd meer dan 300, die nietd doen 
rond 11 juli In alle dagbladen komt 
er een gratui advertentie over de 
Elfdaagde: Vlaanderen viert feedt. 
Alle gemeenten die meedoen zullen 
hierin bij naam genoemd worden. Ik 
kan maar hopen dat de inwonerd van 
gemeenten die niet meedoen, dit op
merken. En dat zij bij hun lokale 
politici of bij hun Vlaamd ver-
enigingdleven gaan aankloppen om 
te vragen waarom zij aan de kant 
blijven dtaan. Volgend jaar begin ik 
in deptember alle gemeenten af te 
lopen waar nietd gebeurt. Om hen 
ook over de dtreep te trekken. " 

VLAAMSE REGERING 

De Vlaamse regering steunt de 
Elfdaags w êl volop. En dat is 
van biezonder groot belang. 

Richard Celis: „Je voelt dat wan
neer je kontakten legt op lokaal 
niveau. De dteun van de Vlaamóe 
minidterd u een belangrijk vLii-
tekaartje, vooral bij lokale gezagd-
dragerd die niet tot de partijen be
horen die traditioneel warm lopen 

voor de Vlaamde zaak. Door hen te 
zeggen dat die en die minuter van 
hun partij zijn dteun verleent, kan je 
hen makkelijker overtuigen. En de 
deuren naar andere verenigingen of 
indtantied gaan ook makkelijker 
open dankzij de dteun van de 
Vlaanue regering. Ik denk dat het 
vooral dankzij de Vlaanue regering 
id dat we op 11 juli het Mar-
telarenplein in Bruddel van bur-
gemeedter De Donnéa mogen ge
bruiken. " 

Celis spreekt tegen dat de ak-
tiviteiten van de Elfdaagse door 
de openlijke steun van de 
Vlaamse regering een beetje een 
politiek karakter krijgen, ge
koppeld aan de samenstelling 
van de Vlaamse regering: „Wij 
bepalen autonoom wat we doen. De 
Vlaanue regering heeft zich pro-
grammatoridch met nietd genweid. 
Zij heeft gewoon praktuche dteun 
verleend, en enkele voordtellen ge
daan. Sommige daarvan namen we 
aan, andere niet. Wij hebben bvb. het 
voordtel van Wivina Demeedter om 
de migrantenverenigingen bij de Elf-
daagde te betrekken met veel en-
toediadme overgenomen. De migran
ten die zich in Vlaanderen willen 
integreren aL nieuwe Vlamingen 
moeten we immerd volop de kand 
bieden om dat te doen. Wij zijn toch 
geen rac'uten? Ik vind de damen-
werking met migrantenorganuatied 
dan ook een behoorlijk dukued, zeker 
op plaatden waar die verenigingen 
organuatorüch goed uitgebouwd 
zijn, zoald in Limburg en Ant
werpen. " 

Naast feestvieren stelt de Elf
daagse zich enkele grote po
litieke doelstellingen: het zelf
bewustzijn van de Vlamingen 
stimuleren, de stem van Vlaan
deren in Europa sterker laten 
doorklinken, de verankering 
van het Vlaams bedrijfsleven 
bevorderen. Heeft de Vlaamse 
regering ook op dat vlak al 
resultaten bereikt? 

Richard Ce\\s: „Eigenlijk niet. De 
Vlaamde regering u er nog niet 
voldoende in gedlaagd om de Vla
ming ervan te doordringen welke 
fenomenale bevoegdheiddoverdracht 
er met de jongdte dtaatdhervormin-
gen gebeurd id. De Vlaming bedeft 
nog onvoldoende dat bvb. het open
baar budvervoer in Vlaanue handen 
u, dat gezin, welzijn, openbare wer
ken, en ga zo maar door, Vlaanue 
bevoegdheden zijn. Ik denk dud niet 
dat op dat vlak het werk geleverd 
id. 

Anderzijdd kan Vlaanue bewiut-
wordmg zomaar niet van bovenuit, 
door de overheid, geïnjekteerd wor
den. Ik ben ervan overtuigd datzoietd 
van onderuit moet groeien. Daarom 
trouweru wad de kampagne van 
Dewael "Vlaanderen leeft" een dood
geboren kind. Met de Elfdaagde bou
wen we wel vanuit de diepte, en 
kunnen we een noodzakelijke aan
vulling leveren bij het werk dat de 
Vlaanue regering, weluwaar nog 
onvoldoende, verricht. 

Ik heb er ook geen idee van of de 
nieuwe Vlaanue regering, met veel 
nieuwe menden en zonder de VU, deze 
opdracht beter zal kunnen en willen 
uitvoeren. Ik heb het nieuw Vlaanu 
regeerakkoord gelezen, en dpijt'ig ge
noeg kan ik niet zeggen dat ik daar 
dpektakulaire dingen in terugge
vonden heb. Het u allemaal zeer 
algemeen en braaf weinig uitdagend 
of vernieuwend." 

Peter Dejaegher 
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OP ZATERDAG 1 JULI IN ,GOED NIEUWENHOVE' 

VLAAMSE PAARDENDAG TE WAREGEM 
Op 11 november 1993 ging de vereniging Het Vlaanue 
Paard officieel van dtart, het waö een intiatief van enkele 
paardeliefhebbers die zich moeilijk tevreden titelden met de 
officiële dteun aan het fokken van het zgn. Belgióche 
trekpaard. Er werd inderdaad in 1990, op initiatief van 
Galton Geen^, een Vereniging voor het bevorderen van het 
Belgische trekpaard opgericht. 

E
erst door overlevering, la ter 
door s tud iewerk , r a ak t en de 
leden van Het Vlaanue Paard 
ervan over tu igd da t het Bel

gische t r ekpaa rd , hoe sLmpatiek 
he t ook oogt, t en onrech te als 
hé t w e r k p a a r d doorgaa t . Bo
vendien e rge rden zij zich over 
he t feit het dier een , ,Belgische 
u i tv ind ing" is da t de oo r sp ron-
kehjke in landse paa rde ra s sen 
heeft ve rd rongen . D a a r bes taa t 
geen twijfel over. Volgens r idder 
H y n d e r i c k de Theulegoe t is he t 
Braban t se of Belgische t rek
p a a r d het resultciat van de ver-
men ing v a n het A r d e n s e p a a r d 
met he t Vlaamse paa rd . 

D a a r o m stelde de veren ig ing 
zich to t doel „ H e t r epa t r i ë ren en 
he r fokken van he t Vlaamse 
p a a r d en het inr ichten en be 
v o r d e r e n van alle nut t ige ak-
tiviteiten in da t ve rband . " 

E^n van die nut t ige (én nood
zakelijke) akt ivi tei ten ^was he t 
t e r u g b r e n g e n v a n een raszui-
ve re Vlaamse hengs t n a a r 
Vlaanderen . D a t g e b e u r d e op 
initiatief v a n van hoefsmid R o 
ge r Talpe uit Komen . A d u s kon 
de basis gelegd w o r d e n van een 
f o k p r o g r a m m a en een m o d e r n 
Vlaams s t amboek . 

,DUKE NORTFORK' 
Tussen 1886 en 1887 w e r d e n , 
samen me t du izenden Vlaamse 
emigranten , hele v rach ten 
Vlaamse p a a r d e n naa r A m e r i k a 
ui tgevoerd. D e d ieren d ienden 
niet alleen voor eigen gebru ik 
m a a r w e r d e n ook a a n fokkers in 
de V S en C a n a d a doorve rkoch t . 
O p 25 februar i 1887 w e r d The 
American Aódociation of Importers 
and Breederd of Belgian Draft Hor
ded opger icht . D e Vlaamse paar 
den w o r d e n in N o o r d - A m e r i k a 
„Be lg ians" genoemd. 

Wij sp raken me t J e a n - P a u l 
Ha l sbe rghe , voorz i t te r van vz%v 
H e t Vlaamse P a a r d . 

J. -P. Halsberghe: „Deze Ame-
rikaarue Belgiaru zijn de natuur
lijke afdtammelingen van onze 
Vlaamde paarden. Het voldtaat een 
„Belgian" naodt een Belgidch trek
paard te zetten om de verdchdlen te 
zien." 

D e Amer ikaans -Vlaamse 
hengs t die naa r Vlcianderen 
overgevlogen w e r d hee t , D u k e 
Nor t fo rk ' en w e r d o p 12 apri l 
1990 bij George Comel i s , een 
naa r C a n a d a geëmigree rde Vla
ming uit Berlaar, geboren . Cor
nells groeide op m Po r t l amp ton 
dichtbij de Gro te M e r e n w^aar 
zich sinds 4 genera t ies duizen
den Vlamingen h e b b e n geves
tigd. D e vade r van D u k e hee t 
,Arbu ' , een typisch Vlaamse 
hengst , de m o e d e r d r aag t de 
n a a m ,Nor th fo rk Fay Fa rceur ' . 

J. -P. Halsberghe; „Duke id zoaLt 
alle Vlaanue paarden een zilvervod, 
een kleur die hier bijna verloren id. 
Hem werd door het minidterie van 
Landbouw een offkieel dekboek ge
geven. De eerdte nakomelingen van 

Duke zijn prachtige veuleru. Wie de 
Vlaamde paarden ontmoet komt on
der de indruk van hun dchoonhetd, 
Vlaamde paarden zijn lichter en 
dierlijker dat de Belgische trekpaar-
den die door een bewudte inteelt 
logger en trager zijn." 

D e ui ts t ral ing van D u k e en he t 
entoes iame v a n Roge r Talpe 
w e r k t e n zo aanstekel i jk da t op 
di t ogenbl ik reeds 13 raszuivere 
Vlaamse p a a r d e n in he t s tam
boek k o n d e n -worden ingescher-
ven. Z e , ,wonen" bij Roge r 
Talpe en J e a n - P a u l HcJs-
berghe , bij M a r t Verb rugge in 
Zee l and en bij M a r e R e n d e r s te 
Lier. 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS 
J.-P. Halsberghe: „Het Vlaamse 
paard wad gedurende eeuwen hit 
paarderad bij uitdtek in de hele 
Wedterde wereld. Vele van de later 
ontdtane paarderadden werden door 
inkruuing met Vlaamde paarden 
gevormd. Vanwege zijn forde bouw 
wad het dier niet alleen aid trekpaard 
geliefd maar ook aL dtrijdrod. Wie 
de f Urn ,De Leeuw van Vlaanderen' 
gezien heeft zal zich herinneren dat 
Willem van Saefthinge op een zwaar 
boerepaard rijdt, dat ui hidtoridch 
totaal fout. Z,o 'n paard bedtond toen 
nog niet! De nwnnik van Ter Doedt 
bereed ongetwijfeld het veel lichtere 
Vlaanue paard. Zo zie je maar dat 

gedchiedenid-detaiL) ongewild ver-
valdt worden aU men het verleden 
vergeten id of niet kent." 

( 3 ^ / O^aamse '"^ard 
Het embleem van vzw Het Vlaanue F aard laat geen onduidelijkheid 
beétaan... 

• U^v verenig ing doet dus o o k 
aan historisch onderzoek. . . 

J . -P . H a l s b e r g h e : „In zijn vak
werk ,Le<) Chevaux de Trait' van 
1886 beschrijft de Frande auteur 
Loncey de diverde trekpaarderadden. 
Eerdt bedchrijft hij de Frande koud-
bloedradden en daarna behandelt hij 
Led raced étrangèred. 

Voor België ondersche id t deze 
a u t e u r dr ie koudb loedrassen : 

1. La race d u litoral en d u bas 
pays : Le cheval F l amand . 

2. L a race des mon tagnes : Le 
cheval Ardenno i s , 

3. L a race in te rmedia re : Le Bra-
b a n § o n - H e n n u y e r . 

Loncey typee r t het Vlaamse 
P a a r d me t de u i t roep :„Vous 
connaissez le Cheval F l a m a n d ! " 
•waarmee hij duidelijk een eer
be toon aan ons p a a r d fomu-
leerde ." 

H e t Vlaamse p a a r d w e r d her

haaldelijk in zijn voor tbes taan 
bedre igd , reeds in 1888 w^erd 
het uit he t s t amboek g e s c h r a p t ' 
m a a r in 1923 k reeg het de ge
nades lag toen n a ja ren lange be
w u s t e inteelt een n i euw ras , he t 
Belgisch t r ekpaa rd , g e v o r m d 
w e r d . D e z e fokkerij g e b e u r d e 
vanui t he t B r a b a n t s - H e n e 
g o u w s paard , d a a r d o o r k o m t 
he t da t .Belgisch' en . B r a b a n t s ' 
(de B r a b a n d e r ) synomienen 
zijn. 

J.-P. Halsberghe: „De eenzijdige 
gedchieddchrijving en de morwpo-
liepoditie van het Belgidch trekpaard 
zijn de rode draad doorheen alled wat 
over de zware paardefokkerij in Bel
gië dindd 1886 verdcheen. Door die 
eenzijdige gedchieddchrijving id de 
publieke opinie dermate geïndok-
trineerd dat een leek een zwaar 
inlandd paard automatidch met Bel
gidch trekpaard addocieert. Boven
dien werd het dtamboek van dat 
nieuwe paard bijna uitdluitend door 
Frandtaligen beheerd zodat onze 

Vlaamde paarden dydtematidch ach-
teruitgedteld en verdrongen werden. 
Iedereen legde zich bij deze toedtand 
neer tot wij in 1993 met onze groe
pering van dtart gingen." 

WAREGEM 

• Wat gebeurt er prec ies in 
W a r e g e m ? 

J.-P. H a l s b e r g h e : „De bijeen-
komdt vindt plaatd id het gered-
taureerde poortgebouw ,Goed Nieu-
wenhove', de landerijen erronddtrek-
ten zich uit langd beide zijden van de 
Gaverbeek en omvatten vooralzand-
kouterd en natte weiden. De kouterd 
werden eertijdd met de hulp van 
Vlaamde paarden bewerkt. Op 1 juli 
brengen wij die paarden er terug." 

• Waregem, o o k omwi l l e van 
de Koerse? 

J . - P . H a l s b e r g h e : „De eerdte Wa
regem Koerde werd gereden op maan
dag 30 augudtud 1847 mét Vlaamde 
paarden. Dat dtaat te lezen in het 
programma van toen: „...een vlucht-
weddtrijd voor peerden van inlanddch 
rad en bedtemd voor de landbouw"en 
„ . . . een draafweddtrijd voor peerden 
van alle rad." Een overzichtdten-
toonjtelling zal aantonen dat het 
Vlaamd paard de trotd van Waregem 
Koerde wad die van folkloridtidche 
volkddport tot een nobele vlucht-
traditie uitgroeide." 

(mvl ) 

c& Dag van bet Vlaamde Paard, 
zaterdag 1 juli tudden 14 en 17iu 
in Goed Nieuwenhove, Platanen-
dreef 16 te Waregenu De dag 
gaat door in het kader van de 
Vlaamd-Europede 11-daagde. 
Het Vlaamde Paard, vzw, J.-P. 
Haldbergbe, Zwevegemdtraat 50, 
KortrijL TeL 056122.02.42 Fax 
056137.03.46 

Duke Nortfork, van de Grote Meren terug naar Vlaanderen. 
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, ACHTERUITKIJK 
70 JAAR GELEDEN: 

DE EERSTE ROOMS-RODE REGERING 
Nu de nieuwe roonu-rode koaÜtle een feit u, lijkt het 
pcuidend even te herinneren aan de man die, 70 jaar gelden, 
de weg effende voor een ailereeröte uitgave van een katoLiek-
dociaiidti^che regering^koaLitie: burggraaf AbL) Van de 
Vyvere. Hij haalde hiermee zijn gram op de liberalen die op 
13 mei 1925 zijn homogeen kabinet op weinig uren tijd 
kelderden. Liberalen in quarantaine, krappe meerderheid... 
De ge<)chiedeni) durft zich nogal eens herhalen. 

A
lois Van de Vyvere werd 
geboren te Tielt op 8 juni 
1871. Na zijn studies aan 
het Sint-Jozefskollege daar 

trok hij naar de Katolieke Uni
versiteit van Leuven, Wciar hij in 
1893 afstudeerde als doctor in 
de Rechten en licentiaat in de 
Thomistische Wijsbegeerte. In 
Leuven stond Van de Vyvere 
bekend als een „flamingant", 
een vurig voorvechter van de 
sociale en kulturele ontvoog
ding van het Vlaamse volk. In 
1897 werd hij benoemd tot ad-
vokaat bij het Hof van Beroep te 
Gent. 

Hij pleitte er voor de depar-
tem,enten Openbare Werken en 
Spoorwegen. Zijn politieke 
loopbaan begon in 1908, als hij 
gemeenteraadslid •wordt te 
Gent. Eén jaar later is hij er 
reeds schepen in in 1911 trekt 
hij naar het parlement. Zijn 
bhtzcarrière gaat verder. Na 
drie maanden wordt hij minister 
van Landbouw en Openbare 
Werken. Eind 1912 krijgt hij er 
ook nog het departement 
Spoorwegen bij. 

„BELGISCH GOUD" 
Met de oorlogsdreiging voor de 
deur wordt Alois Van de Vyvere 
in 1914 ook nog eens minister 
van Financiën. In die funktie 
doet hij iets merkwaardigs. Hij 
laat de totale goudvoorraad van 
de Nationale Bank van België 
letterlijk verslepen naar Enge
land. De Duitsers, die in au
gustus 1914 België binnenvallen 
zijn woedend. Tijdens de oorlog 
verblijft Van de Vyvere afwis
selend in Engeland en in Frank
rijk. 

Na de oorlog keert hij terug en 
gaat meteen -weer aan de slag als 
minister van Financiën m het 
kabinet-Cooreman, dat voor het 
éérst in de nationale geschie
denis de socialist Emile Van der 
Velde had opgenomen in de 
regering. Eigenlijk was Vander 
Velde reeds in 1916 „minister" 
voor de burgerlijke en militaire 
intendantie. 

In 1919-1920 vinden we Van de 
Vyvere niet als minister terug. 
Toch zit hij niet stil en komen 
zijn Vlaamsgezinde refleksen 
weer boven drijven. In '19 zorgt 
hij samen met Van Cauwelaert 
en Van de Perre voor de zo
genaamde „Interpellatie van de 
drie Van's" die de vervlaamsing 
van de Gentse universiteit op 
het oog heeft. Van de Vyvere 
krijgt in Brusselse kringen de 
naam van ,,diplomaat van de 
Vlaamse beweging". In die pe
riode heeft hij het overigens min 
of meer verkorven bij de meer 
fransgezinde liberalen. Op 16 
december 1921 is hij echter te
rug, als minister van Ekono-
mische Zaken, in het driepar-
tijenkabinet van Theunis. Drie 
jaar na de oorlog ligt Vlaan
deren nog in het puin en mi

nister Van de Vyvere start met 
de heropbouw van de ,,Ver
woeste Gewesten". In 1924 
biedt zijn werk zichtbare re
sultaten en wordt Alois Van de 
V3rvere opnieuw ,,inconïtourna-
ble". 

MINISTERVAN EEN DAG 

Op 5 april 1925 verkeert het 
land in een grote politieke krisis 
en houdt de regering Theunis 
op te bestaan. Koning Albert I 
wendt zich eerst tot Van de 
Vyvere, die de opdracht om een 
regering te vormen, met aan
vaardt. Als ook de Broqueville 
geen direkte oplossing ziet, her
neemt Albert zijn vraag. Deze 
keer aanvaardt Van de Vyvere. 

Hij weet vooraf dat hij op w^eing 
steun kan rekenen van de li
beralen, die het spel zeer hard 
spelen en op een beperkte tri
partite aansturen. Van de Vy
vere gokt. Hij stelt een ho
mogeen katoliek kabinet samen, 
weze het met een nipte meer
derheid, en hij verzekert zich 
van twee extra-parlementairen. 
Het lijkt te lukken maar vreemd 
genoeg vult Van de Vyvere een 
paar ministerposten niet in. De 
liberalen, aangevoerd door de 
Brusselse burgemeester Adolf 
Max, willen Van de Vyvere 
counteren. Op het ogenblik dat 
hij op woensdagmorgen 13 mei 
1926 rond 11 uur zijn kabinet 
voorstelt, werpt Adolf Max hem 
een „mini-ministerie" voor de 

BurggraafAlo'ü Van de Vijver dtond 70jaar geleden aan de wieg van de eerdte roonu-rode koalitie. Dankzij 
zijn Liefde voor de Vlaanue zaak werd hij de "diplomaat van de Vlaamae Beweging"genoemd. 

voeten: tw^ee katoheken, twee 
socialisten en één liberaal, Max 
himself. Het kabinet Van de 
Vyvere houdt maar enkele uren 
stand en alles kan van vooraf 
aan herbeginnen. Van de Vy
vere haalt de geschiedenisboe
ken als eerste minister-van-één-
dag. De liberale triomf wenkt. 

Alois Van de Vyvere pareert 
echter. Er komt geen tripartite 
maar voor het eerst in de ge
schiedenis van België komt er, 
tot verrassing van de liberalen, 
een rooms-rood kabinet Poul-
let-Van der Velde. Voor de so
cialisten is het een doorbraak op 
vlak van regeringsdeelname. 

ACHTERAF BEKEKEN 
In 1971 kreeg onze medew^er-
ker Lieven Demedts van wij
len prof. Theo Luyckx de op
dracht een studie te maken 
over burggraaf Alois Van de 
Vyvere. De publikatie ver
scheen in enkele Westvlaamse 
•weekbladen en in het heem-
kundig tijdschrift De Roede van 
Tielt. Hoe kijkt Lieven De
medts een k'warteeuw later te
rug op zijn studiewerk? 

Lieven Demedts: „Profejdor 
Theo Luyckx gaf mij ongetwijfeld 
die opdracht omdat ik een streek
genoot wad van Aloui Van de Vy
vere. Onder mijn oud-leraard van 
het Tieltde Sint-JozefdkoUege zat 
er o.m. een familielid van de oud-
minidter." 

• Hoe ver reikte de Vlaams-
gezindheid van Alois Van de 
Vyvere? 

L. Demedts: „Hij had een dui
delijk Vlaamd profiel maar hij wad 
veeleer een minimalidt zoaU Van 
Cauwelaert, later Eydkend, Mar-
tertd... Je zou hem vandaag kunnen 
vergelijken met een Vandenbrande 
of Suykerbuyck. Dat wad ook het 
bedluit van prof. Luyckx. Aloid 

Van de Vyvere wad net geen Jan 
Verroken of een Lieo VindevogeL 
Toch Ld het zijn grote verdiend te dat 
hij hardnekkig kampte voor de 
vernederlandding van de Gentde 
univerditeit." 

• Hoe •was Van de Vjrvere als 
financier-industrieel ? 

L. YieiasAt%: „Onovertroffen. Ik 
herinner mij dat prof. Luyckx 
voorzichtig dtelde: over dat deel van 
zijn carrière dchrijf je beter niet ui 
detaiL Wie in 1914 de Duitderd 
voor het hoofd dtootte om orid goud 
naar Engeland te verdiepen, wie in 
weinig jaren de verwoedte gewedten 
weer opbouwde... Wie een écht im
perium uit de grond d tamp te..., ja 
die had het wel in zich. Van de 
Vyvere, dat wad Betrofina, de So-
ciété Générale, de Union Miniere, 
de Amerikanen, ond veelbedproken 
Kongoleed uranium. Later, de im-
nwbdiën... Van de Vyvere kende 
echter de kurut om tegeloven 'ut het 
Vlaamde volk." 

• Ging het er toen zuiver aan 
toe? 

L. Demedts: „Ik heb dommige 
van mijn nota 'd diep weggeborgen... 
Men moet bedeffen dat er toen een 

totaal andere politieke etiek be-
dtond. Van de Vyvere werd nooit in 
dchandalen vernoemd. Hij had na
tuurijk ook wel zijn villa, „Haec 
otia " zo genaamd ter herinnering 
aan Vergiliud, rruiar dat wad geen 
probleem. Geweten id dat er ook nog 
in de dertiger en veertiger jaren op 
top-niveau heel veel belangrijke 
bedliddmgen werden getroffen in 
zijn villa in Le Touguet. Nu zou hij 
wellicht kondtant een klad joer-
nalidten achter zich aan gehad 
hebben." 

• Een parallel naar onze 
tijd? 

L. Demedts: „Nihil novud dub 
dole. Liberalen, toen met Adolf 
Max, die droomden van regeringd-
deelname, een tripartite, maar ded-
kundig in quarantaine werden ge-
plaatdt. Een roomd-rode koalitie 
met docialidtidche politici aid An-
deele, Huydmand, Van der Velde, 
vergelijkbaar met Tobback en co. 
Krappe meerderheden. Vlaantde 
belijdenidden met de lippen... Met 
één troodt: rechtmatige Vlaamde 
eiden, zoald ekonomidche zelfdtan-
digheïd of een vervlaamdte uni
verditeit waren in wording. Er id 
dud nog hoop..." 

Grote namen als die van Van der 
Velde, Huysmans en Anseele 
doen definitief hun intrede. Van 
de Vyvere, zelf minister van 
Landbouw in het nieu^we ka
binet, had aldus de eerste 
rooms-rode regering be^werk-
stelligd. Het is de laatste keer 
dat hij minister is. Nog tot 1932 
blijft hij aktief als kamerlid. 

FINANCIER-INDUSTRIEEL 

Hij maakt nog de verneder
landsing van de Gentse uni
versiteit mee — een oude droom 
— maar in de •woelige dertiger 
jaren stapt hij definitief uit de 
politiek om zich met des te meer 
inzet te wijden aan een loopbaan 
als financier en industrieel. 
Door koning Albert I •wordt hij 
in de adelstand verheven. Zijn 
kenspreuk: ,,Officio nee te cert-
are priorem poeniteat" {Betreur 
nooit uit plicht op voorpodten te 
dtrifden). Met de liberalen k^wam 
het nooit meer goed. Ernest 
Claes, verslaggever in het par
lement, rapporteerde ooit hoe 
de liberaal Paul Hymans „van 
zijn lat gaf"' op burggraaf Van 
de Vyvere. Het v/as een uiterst 
•woelig kamerdebat maar de 
oud-minister zat rustig The Ti
med te lezen. Alois Van de Vy
vere overleed te Parijs, op 22 
oktober 1961. Zijn katolieke, 
Vlaamse overtuiging (na '45 
•was hij een notoire CVP-er) 
bleef hij aanhangen, maar toen 
de Volksunie in de lente van 
1961 opeens doorbrak en vijf 
zetels haalde, zei hij: ,,De fla
minganten zijn terug, ze zullen 
er rekening moeten mee hou
den." 

L. Demedts 
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32STE EUROPEADE VOOR EUROPESE VOLKSKULTUUR: 

EEN GROOT VERBROEDERINGSFEEST 
Van woeiudag 26 juLi tot en met zondag 30 Juli 'u het 
Spaanse Valencia degaót<itad voor de 52^te Europeade voor 
Europese Volkdkultuur. Het initiatief voor deze inter
nationale bijeenkonut van volkdkunstgroepen werd in 1964 
genomen door de Vlaming (Ed)Mon(d) De Clapper, 
huidig voorzitter van het Internationaal Europeade-
komitee. Het festival — eigenlijk u) het meer een loi)de 
bijeenkomöt van volkökundtbeoefenaarö — groeide in-
middeb uit tot een mojöanuinifeétatie waaraan dit jaar 
maar liefdt 232 groepen zullen deelnemen en dat opnieuw 
duizenden toeriiten zal aantrekken. 

D
e vorige editie van de Eu
ropeade ging door in het 
Duitse Frankenberg. Het 
festival was een schot in de 

roos: meer dan 7.000 deelne
mers en naar schatting 42.000 
toeristen maakten er in het 
kleine stadje (20.000 inwoners) 
een waar feest van. 

GROTE BELANGSTELLING 
Het groeiende sukses van de 
Europeade zorgt ervoor dat het 
organiserend Europeadekomi-
tee jaarlijks tientallen geïnte
resseerde groepen en zelfs kan-
didaat-gaststeden moet teleur
stellen. Die grote belangstelling 
is tevens de reden dat de ope
ningsceremonie in twee helften 
moet gesplitst w^orden. Elke re
gio moet immers kansen krijgen 
om zichzelf en zijn kuituur even 
in de schijnwerpers te plaatsen. 

De idee van een Europees fes
tival onstond onder impuls van 
de Vtaanue VoLkdkurutBeweging 
( W K B ) . Hierdoor komt het 
dat Vlaanderen tot op heden 
stuwende kracht is achter het 
hele gebeuren. Belangrijke ver
antwoordelijkheden, zoals regie 
{Piet Pottie) en presentatie, zijn 
trouwens nog altijd in Vlaamse 
handen. Daarnaast is er in elke 
gaststad een plaatselijk komité 
dat zich inzet voor de infra-
strukturele kant van de zaak. 
De verschaffing van onderdak 
en maaltijden aan duizenden 
deelnemers is geen gemakke
lijke opdracht, maar de orga
nisatoren spelen het toch elk 
jaar ^veer klaar. 

SPREIDING 

Dit jaar ging deze moeilijke op
dracht naar Valencia. Het Eu-
ropeadekomitee tracht de lo-
katies zoveel mogelijk te sprei
den over het Europese kon
tinent. Met het groeien van de 
aandacht voor het gebeuren 
lukt dat ook makkelijker. Bin
nen de eerste tien edities trok 
Antwerpen nog 5 keer het laken 
naar zich toe, maar door de 
jaren heen hebben al vele Eu
ropese regio's minstens één keer 
als gcistheer mogen optreden. 
Met het wegvallen van de Oost-
Europese grenzen telt de or
ganisatie daarenboven ook 
nieuwe volkskunstgroepen uit 
de vroegere Oostbloklanden 
onder haar deelnemers. Een 
mooi voorbeeld daarvan zijn de 
Baltische staten. Polen en Hon
garije die dit jaar ook hun ver
tegenwoordigers naar Spanje 
zullen sturen. 

De geografische spreiding heeft 
tevens tot gevolg dat de reis
kosten van de deelneqiende 
groepen niet elk jaar even hoog 
liggen. Inderdaad, de deelne
mers aan het festival betalen de 

vaak hoge verplaatsingskosten 
uit eigen zak. Het zijn bv. de 
reiskosten die ervoor zorgden 
dat Noorwegen en Zweden dit 
jaar geen delegatie afvaardig
den. Mocht de bijeenkomst in 
Noord-Europa gehouden zijn, 
dan waren zij wel van de partij 
geweest. In dat opzicht is en 
blijft de Europeade in de eerste 
plaats een vrijwilligersbij een
komst waar kulturele uitwis
seling de bovenhand heeft op 
geldgewin. Het oorspronkelijke 
opzet w^ordt daarmee behou
den. 

VRIJWILLIGERS 

In de jaren '60 ging de Europese 
aandacht vrijvv^el geheel uit naar 
kolen en staal. De stichters van 
de Europeade zagen dat die 
diskussie de mens en zijn kui
tuur naar het achterplan ver
wees. Kulturele ontmoetingen 
moesten een tegenge\vicht vor
men voor de kille, ekomische 
Europese benadering. Konkreet 
gebeurde dat door een Euro
pees verbroederingsfeest. 

Die verbroedering komt ook, en 
vooral, tot uiting door de kon
takten die de deelnemers met 
elkaar leggen. Een groep 
Vlaamse vendelzw^aaiers bijge
staan door Portugese dansers en 

Voor veel Liefhebberd van voikö-
kunöt 'u de Europeade een jaar-
lijk,) weerzien met kennléden alt_ 
het buitenland 

232 deelnemende volkökundtgroepen zullen dit jaar 'm Valencia hun bed te beentje voorzetten om van de 
32dte Europeade een dchltterendfeedt te maken. Vorig jaar kon godtdtad Frankenberg rekenen op 42.000 
kljkludtlgen, meer dan 2 keer haar InwonerdaantaL 

begeleid door Finse muzikanten 
behoort in die zin tot de mo
gelijkheden. De uitvoerders 
hebben zo niet alleen de ge
legenheid om hun kuituur aan 
het buitenland te tonen, ze ma
ken er tevens kennis met die van 
anderen: eenheid in verschei
denheid. De gelegde kontakten 
vormen niet zelden de aanlei
ding voor blijvende vriend
schappen. Voor veel liefhebbers 
van volkskunst is de Europeade 
dan ook een jaarHjks w^eerzien 
met kennissen uit het buiten
land. 

De organisatie ontvangt geen 
financiële steun van de Euro
pese Gemeenschap, maar het 
projekt kreeg in 1994 wel een 
ekstraatje van 130.000 fr. toe
geschoven van het Direktoreiat 
Kuituur, Sport en Exiukatie van 
de Raad van Europa. De Eu
ropeade werd, samen met negen 
andere manifestaties, uitgeko
zen uit 123 aanvragen. 

Het organiserend komité mocht 
nog eens 250.000 fr. op de in
komstenzijde plaatsen dankzij 
de steun van de prestigieuze 
Duitse FVS-stichting. Deze bo
nus werd in de wacht gesleept 
omdat de bijeenkomst „beant
woordt aan het bevorderen van na
tionale en regionale initiatieven in 
Europa." Tot slot draagt ook de 
gaststad haar financieel steentje 
bij onder de vorm van logistieke 
steun. 

BRUISENDE STAD 

In het officiële programma tre
den de deelnemers niet in eigen 
naam op: de groepen van de 
verschillende regio's verzorgen 
gezamenlijk één nummer. 
Vlaanderen toont zich dit jaar 
van zijn beste kant met de 'Putse 
Kadril', een dans die de 24 deel
nemende Vlaamse groepen, 
goed voor 500 deelnemers, zich 
ondertussen kunnen dromen. 
De opvoeringen worden be
perkt tot traditionele muziek- en 
dansnummers. Het ligt immers 
niet in de bedoeling van de 
organisatoren de bijeenkomst te 

laten uitgroeien tot een festival 
van hedendaagse kunst. Ook de 
autentieke kuituur heeft een on
uitputtelijk aanbod ^vaarvan in 
elke Europeade slechts een zeer 
klein gedeelte naar buiten kan 
gebracht worden. 

Naast die officiële optredens, 
met als hoogtepunt een wer
velende optocht, hebben de af
zonderlijke groepen wel de mo
gelijkheid om hun kunsten te 
tonen in de straten van Valencia. 
De staxi zal dan het toneel zijn 
van een bont allegaartje van 
dansers, vendelzwaaiers en mu
zikanten, cJlen in de kleder
dracht van hun streek. De laat

ste week van juli zal elke hoek 
van de straat, elk plein tot diep 
in de nacht door hen worden 
ingenomen. Wie de laatste week 
van juli vakantie houdt nabij 
Valencia weet waarheen. 

Geert Vranken 

c& Voor meer inlichtingen over 
het programma van de Euro
peade in Valencia, kunnen 
geïntereddeerden zich wenden 
tot bet dekretariaal: Baron Dba-
nidlaan 2013, 2000 Antwerpen; 
UL: 051238.94.12, fax 
031248.08.13. Vragen naar 
HUde Ruyddoert of Geert Buyd. 

^ ^ 
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ü i ï DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

JETJE CLAESSENS HERDACHT 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie besprak op haar 
wekelijkse bijeenkomst o.a. 
de Europese Top van Can
nes. 

Voor de Volksunie dreigt deze 
top overschaduwd te worden 
door de verdeeldheid in 
Groot-Brittanië inzake de Eu
ropese Politiek. De politieke 
toekomst van één enkele re
geringsleider zal eens te meer 
ernstige stappen in het kree-
eren van een Sociaal Europa 
verhinderen. Werkgelegen
heid mag dan al één van de 
onderwerpen zijn van de Top 
van Cannes, er dienen weinig 
konkrete maatregelen ver
wacht te -worden. Daarenbo
ven is de nefaste invloed van 
de wankele positie van John 
Major op de Top betekenisvol 
voor de manke besluitvor
ming in de Unie. 

De Top van Cannes mag dan 
al in een zonovergoten om
geving plaatsgrijpen, ze is dui-
dehjk het sluitstuk van een 
zwak voorzitterschap. Frank
rijk was meer betrokken bij 
zijn interne verkiezingen dan 
bij de leiding van de Unie. De 

Volksunie vindt het daarbij 
een schande dat de voorzitter 
van de Unie aankondigde de 
Franse kernproeven in Mu-
ruroa te hervatten. Juist op 
een moment dat de Europese 
Unie in aüe toonaarden kon-
flikten poogt op te lossen, 
plant haar voorzitter proeven 
met militaire doeleinden. 

Niet alleen zal dit voorbeeld 
navolging krijgen door andere 
'groot"-machten, bovendien 
zet ze de geloofwaardigheid 
van de Unie als bewaarder 
van de Vrede op de helling. 
De Volksunie dringt dan ook 
aan bij eerste minister De-
haene om tegen deze Franse 
plannen bezwaar aan te te
kenen. 

Anderzijds hoopt de Volks
unie dat de ontmoeting met de 
regeringsleiders uit de bijna-
lidstaten goede resultaten af
werpt. E^n toekomstige uit
breiding van de Unie moet 
deze lidstaten hoopvolle per-
spektieven bieden. Voor de 
Volksunie kan dit echter enkel 
voor zover de Europese Unie 
zelf werk maakt van haar in
terne kohesie. 

NU ZATERDAG 
PROTEST-MANIFESTATIE 

CVP EN VLD VERKWANSELEN 
VLAAMSE INTERKOMMUNALE 
AAN FRANKOFONEN 

De Vlaamse interkommunale 
Interza, omvattende de gemeen
ten Kampenhout, Kreiainem, 
Steenokkerzeel, Wezembeek-
Oppem en Zaventem met 
73.060 inwoners, houdt zich 
vooral bezig met het ophalen 
van de afval in deze gemeen
ten. 

Naar aanleiding van de her
nieuwing van de bestuursman-
daten in deze Vlaamse Inter-
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kommunale is er een patstelling 
ontstaan tussen de CVP-afge-
vaardigden J a n Walraet (CVP-
Wezembeek-Oppem), Walter 
Merckx (CVP-Kampenhout) 
en Jean Rosseeuvv^ (PSC-er van 
de frankofone hjst van burge
meester Maricq in Kraainem) 
enerzijds en de VLD-afgevaar-
digden Armand Vrebos (Zaven
tem), Jan-Paul Adams (Zaven
tem) en Mon Schepen (Steen
okkerzeel). 

Tengevolge van deze patstelling 
werd op voorstel van de CVP-
ers de Franstalige PSC-er Ros-
seeuw verkozen als voorzitter 
van deze Vlaamse Interkom
munale. 

Na de aanvaarding van de ge
loofsbrieven van FDF-burge-
meester Van Eycken in het 
Vlaams Parlement door CVP, 
SP en VLD is dit een verdere 
stap in de uitverkoop van 
Vlaams-Brabant aan de frans-
taligen. 

De Volksunie van het arron
dissement Halle-Vilvoorde en 
de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen ( W M ) protes
teren hiertegen met klem en 
roepen dan ook op tot een lu
dieke protestmanifestatie op 
zaterdag 1 juli op 11 uur voor 
de zetel van de Interkommunale 
Interza, Hoogstraat 185 te 1930 

I Zaventem. 

; Voor meerdere inlichtingen: 
' 11 1-

; volksvertegenwoordiger 
! Etienne Van Vaerenbergh, tel. 
! 02/519.86.95 of 054/33.35.04. 

Zaterdag 24 juni om 1 lu. liep de 
kerk van de ,,Goede Bijstand" 
aan de' Brusselse Kolenmarkt 
bomvol om het leven van Jetje 
Claessens ("Schaarbeek 
27.12.1912, + Mar del Plata 
21.5.1995) te herdenken. 

Als opvolgster van de Ie Dien, de 
Dietsche Bond voor Vrouwen 
en Meisjes, organiseerde de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwen
groepen deze plechtigheid. Pa
ter Arnauts, dominikaan; Wal
ter Cornelli en J a n van Cam-
penhout, redemptoristen gingen 

voor. De dames Lieve Kuijpers-
Devijver, Nora Serkijn-Tomme-
lein en CUia van der Spurt zorg
den voor de teksten en de mooie 
herinneringsbrochure met Art 
Nouveau-tekeningen van gra-
fikus Jos Speybrouck (Kortrijk 
1891-1956). Met liederen o.m. 
van Emiel HuUebroeck en Mar
cel Weemaes groeide deze bij
eenkomst uit tot een mooie vie
ring, w^aarbij iedereen erover 
bezorgd w âs om de idealen van 
toen in eigentijdse ^vaarden te 
vertalen, zoals Jetje Claessens 
het zelf zou ge'wenst hebben. 

VLAAMS-
BRABANT 

OOST-VLAy\NDEREN 

JUNI -

Wo. 28 SINT-NIKLAAS: „Terug
blik op 21 mei 1995" (verkiezings-
evalutie). Om 20u.30 in zaal Nec
tar, Driekoningenstraat 48. Org.: 
VXJ en Vormingscentrum L. Do
sfel. 

JULI 

Zo. 2 OUDENAARDE: Vanaf 
12u. Barbecue in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 260 te Melden. 
Deelname: 350 fr.p.p., -12j. 170 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Ou
denaarde i.s.m. VU-Oudenaarde. 

Za. 8 IMPE-LEDE: Traditionele 
11 juliviering. Om 14u.30 Pastoor 
De Brouwer-wandeling. Vertrek: 
De Wijnmenier, Ledezijdestraat. 
Op zo. 9/7 om 10u.30 Guldens-
porenmis. Kanselrede E.P. Aer-
nouts. Na de mis 11 julitoespraak. 
Dinsdag 11/7: beiaardkoncert tij
dens markt te Lede. Org.: Ge
meentebestuur m.m.v. Vlaamse 
Klub, VNJ en VTB-VAB-Lede. 

Za. 8 GENT: 11-juliviering Stad 
Gent. Om 19u.l5 op het Sint-Baaf-
splein: volksfeest. 

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

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

Ma. 11 GENT: Nationale 11 ju
liviering van de VU. Om 2Ou. in De 
Drie Torekens, Wondelgemstraat 
21-23. Toespraak door voorzitter 
Bert Anciaux. Muziek: Danny en 
Co. Org.: VU-arr. Gent-Eeklo. 

Di. 11 EVERGEM: 11 juliviering 
van de gemeente Evergem-Ert-
velde-Sleidinge. Om 20î . in CC De 
Stroming, Weststraat Sleidinge 
centrum. Spreker: Mr. Piet Van 
Eeckhaut. 

Di. 11 AALST: 11 juli-viering, om 
20u.30 in de vroegere Openlucht 
Schouwburg, achter Landhuis-
Stadhuis, Ingang Kapellestraat. Bij 
regen in de Feestzaal Stadhuis. 
M.m.v. Herman Slagmulder, Wou
ter De Bruyn, Sarah Van Boxstael, 
Fanfare Nieuw Leven en koor Laat 
Blijde Weergalmen. Org.: 11 juli-
komitee Aalst i.s.m. Stadsbestuur. 

Di. 11 DEENZE: 11-juUviering. 
Om 19u. Beiaardconcert. Om 20u. 
feestzitting in het Museum. Toe
spraak door Herman Maes. Org.: 
Sted. Cultuurraad. 

IN MEMORIAM GUIDO DEROO 

Afgelopen weekend werd oud-
VU-gemeenteraadslid GuSo De-
roo begraven. Hij is net geen 65 
geworden. Samen met Leo Wou
ters was hij de eerste verkozene 
voor de VU in Gent. Hij zou er 
onafgebroken zetelen van '6A 
tot '88. Daarmee groeide hij uit 
tot de sterkhouder van de 
Gentse VU. Guido Deroo was 
gehuwd met Krui Yderbijt en had 
2 kinderen en 4 kleinkinderen. 

Deroo werd op 15 juli 1930 in 
Oostende geboren, en stu
deerde, na zijn humaniora in het 
Brugse, af als Burgerlijk In
genieur aan de RUG. Aan de 
universiteit was hij aktief bin
nen het KVHV en binnen het 
NSG, 'de Nationalistische Stü-
dentengroepering Gent. 

Zijn aktieve politieke karrière 
begon in 1964 toen hij voor de 
tweede opeenvolgende keer met 
de VU opkwam. Later werd hij 
fraktieleider van de Gentse VU. 
Deroo het zich in de gemeen
teraad positief opvallen door 
zijn grondige kennis van de dos
siers van o.m. politie en stads
vervoer. 

Zijn sociaal-flamingantische be
wogenheid bleek uit zijn be-
stuursmandaten in meerdere 
Vlaamse instellingen. Zo stond 
hij mee aan de wieg van het 

Vlaamse ziekenfonds Flandria, 
waar hij voorzitter was van de 
Raad van Beheer. Voorts was hij 
lid van de Marnixkring Gent 
Corneel Heymans en lid van de 
Raad van Beheer van het Ko
ninklijk Ballet van Vlaanderen. 
Guido Deroo overleed in Lede 
op 18 juni 1995. 

De redaktie van Wij biedt de 
echtgenote en familie haar op
rechte deelneming. 

O 

JUNI 
Vr. 30 WOLVERTEM: Om 20u. in 
de gemeentelijke kultuurzaal De 
Birre, Stationsstraat 29: Guldens-
porenviering met Geert Hoste en 
een muzikale rondreis door Europa 
met Duo Romanta. Spreker: An-
nemie Neyts. Org.: Guldensporen-
komltee met o.a. Karel Bulsfonds 
Meise en 11-daagse Vlaamderen-
Europa. 

Vr. 30 LENNIK: Zomerbarbecue 
in de tuin van Huize Zwarten-
broek, Zwartenbroekstr. 127 te 
Lennik. Vanaf 18u. Org.: Pajot-
tenlands Jongerencentrum. 

JULI 

Za. 1 LEUVEN: Gezellig avond
maal. Om 20u. in De Waaiberg, 
Tervuursevest 60 te Leuven. Keuze 
uit: pasta (250 fr.), visgerecht of 
vleesgerecht (550 fr.). Org.: VU-
Leuven centrum. 

Za. 1 ZAVENTEM: Protest-ma
nifestatie tegen franstalige voor
zitter van Interza. Om 1 lu. voor de 
zetel van de interkommunale. 
Hoogstraat 185 te Zaventem. Info: 
E. Van Vaerenbergh, 02/519.86.96 
of 054/33.35.04. 

Zo. 2 WOLVERTEM: Om 15u. op 
domein Neromhof (Zijweg Al 2 
Wolvertem): 11-daagse Vlaande
ren-Europa met Openluchtkoncert 
van Flanders Talents Band met 
LSP-Band, Kid Coco, Bea Van der 
Maat en Tom Van Landuyt. Inkom 
gratis. Org.: Guldensporenkomitee 
met o.a. KBulsfonds Meise. 

Vr. 7 STEENOKKERZEEL: Iste 
11 juli-viering Groot-Steenokker-
zeel. Om 20u. in de Parochiezaal 
van Humelgem, Billastraat 37. Met 
optreden Stekebees, toespraken 
van C. Taes en G. Moons, receptie 
en gezellig samenzijn. Org.: 
Vlaamse Jongeren Steenokker
zeel. 

Vr. 7 VELTEM-BEISEM: Ter ge
legenheid van 11 juli-viering: Bert 
Anciaux tijdens een Babbelavond 
met Vlaamse bieren en kazen. 20 u. 
Overstraat 60 (school). Kontakt: 
Kris Gielens (016/48.80.42). 

Za. 8 LIEDEKERKE: Braadfeest 
van Vlaamse Kring Pajottenland. 
Van 18 tot 22u. in de parochiezaal, 
Fabriekstraat. 

Di. 11 BRUSSEL: VU-arr. Brus
sel nodigt uit na de viering op de 
Grote Markt.in café Groot Eiland 
(hoek Anspachlaan-Fontamas-
plein). Uiteraard is iedereen van 
harte welkom! 

ZOEKERTJES 
• Verkoop Leeuwevlaggen: 
- Romain De Grave, Eeckberg-
straat 20, St. Gillis-Waas, 
03/770.70.72. . 
- Herman Van iVlieghem, Nieuw-
kerkestraat 2, St.Gillis-Waas, 
02/770.79.17. 

• Wie heeft informatie over Joris 
Vriamont (1896-1961)? Deze au
teur woonde te Brussel, Regen-
ciestraat 25, tegenover het Con
servatorium. Het 'literaire tijd-
schrijft Appel zoekt voor een her
denking alle informatie en doku-
menten. Bezorgen aan Guido 
Wulms, Houtstraat 37 te 3800 Sint-
Truiden. 

• Voor een systematische studie 
over de rol van geestelijken (re
guliere en seculiere) bij de militaire 
kollaboratie tijdens WO II zoekt 
een student alle konkrete infor
matie over pastoors, aalmoezeniers, 
paters, proost, priester-leraars... die 
aktief waren bij het werven voor, 
stimuleren tot... of precies het om
gekeerde. Bezorgen aan: V. Van den 
Eynden, Laarsebaan 348 te 2170 
Merksem. 
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U T DE REGIO 
NELLY MAES DANKT VU-WAAS EN DENDER 

WEST-VLAANDEREN 
In haar geboortedorp (en sedert 
maart ).l. ook opnieuw haar 
woonplaats) Sinéiai organi
seerde Nelly Alaes een gezeUig 
samenzijn voor alle VU-kan-
didaten en -kaderleden die zich 
hebben ingezet tijdens de voor
bije kampagne in de kieskring 
Dendermonde/Sint-Niklaas. 

Met de verkiezing van Nelly 
Maes tot Vlaams volksvertegen
woordiger werden hun inspan
ningen bekroond. Ook voor 
Nelly Maes zelf, die van 1971 i 
tot 7 8 en van 1981 tot '95 in het 
Belgisch parlement zetelde, is 
het behalen van een mandaat in 
het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement een orgel
punt in haar loopbaan. 

Zij dankte dan ook uitvoerig 
allen die met woord en daad zijn 
blijven geloven in het demo-
kratisch Vlaams-nationalisme. 
De receptie verliep in een losse, 
gemoedelijke sfeer en werd mu
zikaal opgeluisterd door het 
plaatselijke mannenkoor Gau-
deamus o.l.v. Jozef Van Daele 
en kleinkunstzanger Kristien 
Baeyens. 

Op de foto v.Ln.r. het Sint-NikLue VU-gemeenteraadóÜd Lieven 
Dehanddchutter, VLaanu voLkttvertegenwoordiger Nelly Moed en de 
Wchie VU-arrondL)dementddekretarL) Jan-Pieter Moed. 

IN MEMORIAM DR. LEOPOLD VANDENBROUCKE 
Een edel en groot mens is plot
seling van ons heengegaan in de 
vroege morgen op de dag van 
zijn 83ste verjaardag. Dokter 
Leopold Vandenbroucke ^vas 
iemand om naar op te zien zow^el 
van gestalte en als persoon, 
maar vooral als Vlaming waar 
hij overal zonder schroom voor 
uit kwam. Bij het stichten van 
de Volksunie in Hooglede was 
hij een van de eersten om bij het 
bestuur en de werkgroep aan te 
sluiten. Hij steunde ons op alle 
niveau's, ondanks zijn vele werk 
als huisarts en de zorg voor zijn 

groot gezin. Nooit kon hij neen 
zeggen en met een kwinkslag 
ging hij door de dagen. Zo hielp 
hij zeer velen door de moeilijke 
periodes van hun leven heen. 

Hij was een aangenaam ver
teller, maar kon zeker ook naar 
je luisteren, bij een bezoek in 
zijn mooie, gastvrije •woning. 
Dan had hij het vaak over zijn 
kinderen en kleinkinderen, 
maar vooral over zijn moetje, 
die hem al vele jaren voorge-
gcian w^as. Zo'n mensen als deze 
pionier ontvallen ons helcias veel 
te vroeg, ook al zijn ze op hoge 

leeftijd. Dank je Pol voor al het 
leerrijke, schoonmenselijke dat 
je ons gegeven hebt. 
In naam van de werkgroep en 
het bestuur van Hooglede bie
den we de geachte familie Van
denbroucke onze oprechte en 
diepe gevoelens van medeleven 
aan. 
Zaterdag j.1. werd zijn kist, be
dekt met de leeuwevlag, onder 
grote belangstelling de kerk bin
nengebracht en na de dienst 
weerklonken de tonen van ons 
Vlaams Volkslied. 

Trees Babylon 

TWEEDE DAMSE 
ZOEKTOCHT GESTART 
Dit jaar loopt onze zoektocht 
opnieuw^ doorheen de prachtige 
Damse kontreien. Wij starten in 
Damme-centrum en komen er 
ook opnieuw aan via een zeer 
gezellig parcours van ± 30 km. 

Aan dit initiatief wordt zeker 
een apoteose gebouwd bij mid
del van de prijsuitreiking in de 
zaal de Rostune, Stationstraat 
13 te Sijsèle en dit op zaterdag 
14 oktober 1995 vanaf 20u. 

PRAKTISCH 
De Iste prijs is een toeristen-
fiets, en vele andere mooie prij
zen liggen op een winnaar te 
•wachten. 

Looptijd: van 16 juni tot 15 
september '95. 

Formulieren: café-brasserie 't 

Hemeltje, Kerkstraat A6, 
Damme (start); hotel-café Di-
ligentie. Hoogstraat 5, Brugge; 
Luc Reckelbus, Stationsstraat 
165, Sijselé; Jean-Pierre Bru-
neel, Middelburgsesteen^veg 
19C, Moerkerke. 

Tegen de prijs van 200 fr. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN 
WIJ 

RENDEERT 
02/219.49.30 

^ ^ HOTEL BOTANIEK*** - Brugge 
Sfeervol hotel io een 18df eeimb üuiaakvol 
gerestaureerd hereobuis. Gelegen in een rustige 
straat op enkele minuten van de Burg en het 
Marktplein, l'w ideaal uitgangspunt om deze 
hibtorische stad te ontdekken. Alle kamers hebben 
privé hadkamer met had of douehe, we, telefoon, 
Uokradio en TV. UfL 

Prijs voor 2 personen: 2.600 F 
(inklusief bufTetontbijt) 

r TT^^R^^^ti^SBrugg^' van 
I Arrangement Koma" 

4.700 tot 5.700 per P---" ;^^^^^ ^ , , , diner. 

l„[sü.dsrondril^«lad»pUn^ 
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DOMEIN BOVY: 

PROVINCIALE 
11 JULI 
VIERING 
Op 9 juli is Domein Bovy 
(Heusden-Zolder, nabij Fl-cir-
cuit) plaats van afspraak voor 
de Limburgse Guldensporen-
viering. De festiviteiten worden 
om lOu.30 geopend met een 
eucharistieviering opgeluisterd 
door Gregoriaanse gezangen. 
Eén uur later kunnen de gasten 
genieten van een aperitiefkon-
cert gebracht door de Paragu-
ayaan Juan Carrerod en zijn Com-
panerod. 

De namiddagtoepsraak zal ge
houden -worden door Lieven Van 
Gerven, nationaal Davidsfonds-
voorzitter. Het ontspannende 
gedeelte van de namiddag 
wordt verzorgd door stemme
nimitator Dirl<i Denoyeile en door 
Grootharmonie Denur en Laali. 

Het tweede gedeelte van hun 
optreden staat onder kundige 
leiding van de jonge dirigent 
Bert Minten die daarmee de 
Vlaamse muziektraditie van de 
gebroeders Minten doorzet. Ter 
afsluiting van viering kunnen de 
aanwezigen aanschuiven aan de 
reuze-barbecue. 

JTJNI 

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

Vr. 30 KORTRIJK: VOS-moment 
met Hugo Van Hemelrijck. Om 
20u. in De Oude Dekenij. Toegang 
gratis. Org.: VOS-Kortrijk. 

JULI 

Za. 1 ZWEVEGEM: Vertrek edu-
katieve daguitstap „Kennismaking 
met de Westhoek". Om 8u. aan het 
Gemeentelijk zwembed. Met be
zoek aan Nieuwpoort, met de boot 
naar Diksmuide, daarna Frans-

VU-ZEDELGEM 
IN HET NIEUW 
Ingevolge persoonlijke motie
ven, de gemeenteraadsverkie
zingen en de eruit voortvloei
ende samensteUing van de 
nieuwe gemeentehjke adviesra
den werd het afdelingsbestuur 
van de VU-Zedelgem her
schikt: 

Voorzitter: Jef Bogaert 

Sekretaris: Gilbert Vanover-
schelde 

Penningmeester: Walter Van 
Daele 

Ledenverantwoordelijke: Fihp 
Dubruqué 

Propaganda: Jean-Pierre De 
Groodt 

Vrouwenw^erking: Ann Dewis-
pelaere-Allemeersch 

Jongerenwerking: Bart Van 
Daele 

Verantwoordelijken deelge

meenten: 

Aartrijke: Walter Buyse 

Loppem: Walter Van Daele 

Veldegem: Rony Vandecasteele 

Zedelgem: Werner Van Houtte 
Mandatarissen: schepen Eddy 
Dewispelaere, gemeenteraads-
Kd Rony Vandecasteele, 
OCMW-raadslid Lieve Vanhe
vel. 

Bestuursleden: Kris Bourgeois; 
Valere Vierstraete, erevoorzit-
ter; Christiane Vanryckegem-
Decock, meter van de afdelings-
vlag. 

(fd) 

NATIONALE 
11 JULI-
HERDENKING 
TE GENT 
De nationale 11 juli-herdenking 
van de VU gaat door op maan
dag 10 juli te Gent. 

Plaats van samenkomst is zaal 
De Drie Torekens, Wondel-
gemstraat 21-23 te Gent. 

Begin 20u. 

Bert Anciaux, nationaal VU-
voorzitter, houdt de gelegen
heidstoespraak. 

Het muzikaal optreden wordt 
verzorgd door Danny en Co. 

Vlaanderen. Terug rond 23u. Org. 
en inschrijving: VU-Zwevegem 
(056/75.65.57 - na 19u.) en Vor
mingscentrum L. Dosfel. Deel
name: 1.000 fr. p.p. 

Za. 1 IZEGEM: Vlaams Huis, 
13u.30: verzameling voor wande
ling te Zwalm o.l.v. fam. Reynaert. 
Org.: Wandelklub Vlaams huis. 

Za. 8 WAKKEN: Guldensporen-
feest. Vanaf 19u.30 in De Leegte, 
Roterijstraat. Om 20u. spreekt Li
onel Vandenberghe. Met hesp aan 't 
spit (350 fr.), gezelligheid en zang. 
Kaarten: De Leegte (056/60.30.45). 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Den-
tergem-Markegem-Oeselgem-
Wakken. 

Di. 11 BLANKENBERGE: 
V W G nodigt uit om met een trein
tje de polders te bezoeken. Vertrek 
om 13u.30 aan Café de Relsduif, 
Kerkstraat 218. Terug rond 18u. 
Kostprijs: 250 fr. p.p. -12j. 120 fr. 
Inschrijving: Reisduif, 
050/41.10.95. 

Deze week i n 
Sesprsi. woor «Söot uaKiM» B au aeM Yoor? 

\ou8ta vervolgt 

regenngi.> oon 
\ousta-onderzoeK6 
^ t Worden na iraniv 
voort. Woru deren 

Vandenbrouck ,nog ^^,ft 

i ^^^"^«ereUinKnacU. 

Alleen Greenpeace won 
Door Shell te dwingen het 

olieplatform Brent Spar alsnog 
aan land te ontmantelen, behaalde 
de milieu-organizatie Greenpeace 

vorige week een pyrrhusover-
winning. De wetenschappelijke 
duiding van een groene stunt. 

deze week in Knack. 

Zomerfestivals 
Teater, dans, pop, jazz, klas-sieke 
muziek, film. expo's. 15 pagina's | 

uit het rijkelijke aanbod 
zomerfestivals in binnen- en 

buitenland, deze week in Knack. 

• Achtergronden bij de 
regeringsvorming • De lobby 

van de BRTN-Journalisten • De 
strijd tegen alkoholisme • 

Gesprek met Agalev-voorzitter 
Wilfried Bervoets • De bege
leiding \an probleemjongeren 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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M I M i l 

OPNIEUW BOTERHAMMEN IN HET PARK 

LIEVEN TAVERNIER ZINGT HET NU ZELF... 
Na een kvs^arteeu'w liedjesschrij-
ven krijgt de Gentenaar Lieven 
Tavernier eindelijk waar hij recht 
op heeft: een eigen plaat. 
Daarop komen een aantal van 
zijn zelfgepende zieleroerselen 
helemaal tot hun recht. Taver-
nier ontpopte zich in de scha-
du-w van Jan Dewitde en MkL 
Appelmand, toen de leidingge
vende figuren in de Vlaamse 
folk. Naast Miek en Roel en an
dere Vermandere'd bloeide hij 
open tot een talentvol artiest. 
Zijn onopvallende, zachte, maar 
niettemin intrigerende, stemge
luid en zijn introvert karakter 
maakten dat hij vooral song-
schrijver bleef voor anderen. 

Zijn vriend J a n en ondermeer 
ook Lieve Van Mileghein namen 
schitterende versies op van zijn 
onvolprezen ,,Fanfare van hon
ger en dorst", en terecht scoorde 
Dewilde opnieuw met Taver-
niers „Eerste sneeuw". Stilaan 
tijd dus om de komponist van 
achter de schermen te halen. 
Met deze plaat én met een op
treden tijdens de Brusselse Bo
terhammen m het (Wa
rande) park komende zomer zou 
het moeten lukken. 

BALLADE EN FOLK 
Het schijfje bevat 13 titels: pit
tige countrygetinte ballades 
worden daarop afgewisseld met 
iets ritmischer werk. fiet in
leidende „Johnny en Alice" en, 
iets verder, „Molenstraat" zijn 
voorbeelden van hoe Lieven Ta-

Lieven Tavernier Ld een van de dóngöchrijvera achter Jan Dewilde. Nu 
heeft hij zelf een ceedee op de markt gebracht. 

vernier jeugdsentiment op nogal 
vrolijke w îjze weet uit te beel
den, die nummers zullen het 
wellicht goed doen op de ge
westelijke zenders en op Donna. 
„Eerste sneeuw", „Voor de 
vreemde", ,,Doe het licht..." 
vormen een drieluik over een
zaamheid en zijn folkballades. 
Kleinkunst op zijn best. Volgt 

opnieuw een hoopvoUe toe
komst met ,,De gouden schaar ' 
over toevallige ontmoetingen 
(Parton's Ckjat of many colors) 
en ,,Mooiste ogen", over zijn 
meisje van 16 van toen. „Ik hou 
van jou" doet door de aksenten 
aan J a n Dewilde denken. 
Minder toegankelijk zijn de 
foto's van Rampling en Julia RoeL 

die té persoonlijk getint zijn. 
Maar even later verhaalt Ta-
vernier opnieuw zeer folky en 
allegorisch over de ,,Verdwenen 
Karavaan" (Fanfare?). „Niet bij 
een ander" rondt sfeervol af. 

Patrick Riguelle en Walter Ertvelt 
hebben zich op uitstekende 
wijze van hun produktietaak 
gek-weten, de hoes is van Luk 
(van Kejdel) Guillaume. Opge
nomen door Alan Ward in de 
Herentse Impulsstudio. 

BOTERHAMMEN '95 
Jari Demeulemeedter en zijn dy
namische ploeg van de AB-
Luna te Brussel hebben alweer 
een schitterende lijst samenge
steld voor hun jaarlijkse zo-
merkoncerten in het sprookjes
achtige Warandepark (gelegen 

L tussen het parlement en het ko-
p ninlijk paleis). Als voorgerecht 
s krijgt u op 7 juli Kommilfoo en 

Dag Witn, een ode aan de be
treurde Wim Decraene, door de 
LSP-Band van Firmin Timmer-
mand, zoals gewoonlijk ver
sterkt door verscheidene andere 
Vlaamse zangers/zangeressen. 

Vrijdag 21 juli is één van de 
topdagen: dan zullen vanaf 17 
uur (!) Wanned, PaulMichieL, Jo 
Lemaire en Krid De Bruyne in één 
(lunch)pakket optreden. Voorts 
vertonen dan zowel De Mend en 
The Choke elk een uur hun kun
sten en zal de grote Ameri
kaanse songschrijver en zanger 
Tom Rudh met onze Wedthinder 

(van Roland) zijn schitterende 
akt van op Mallemunt '74 nog 
eens overdoen. 

Van 28 juli tot en met vrijdag 1 
september krijgt u elke vrijdag 
van 12 tot twee gratis optredens 
van achtereenvolgens Sunder
land (Freddy en zoon Sunder), 
Cloudeau, Wigbert, Kadril, Bazaar, 
Lieven Tavernier, Stef Bod, 
Frank Boeyen, R£>land, Erik Van 
Neygen, Bram Vermeulen én Ray
mond van het Groenewoud. Sma
kelijk! 

SUMMERDROME 
Maar eerst zijn er nog de vier 
Summerdrome-koncerten: 
maandag 3 juli bezet Joan Ar-
matrading het Lunateater. Don
derdag 6 juli doet de legen
darische groep The Band met 
Riek Danko hetzelfde. 

Vrijdag 7 juli komt Marianne 
Faithfull met haar band naar het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten, en dinsdag I I juli 
speelt Robert Cray de blues op-
nieu-w in het Luna. 

De Nieuwe Snaar tenslotte toert 
na Frankrijk nu tjok door Zvidt-
serland en Duitsland •waar het 
trio het publiek van zijn Revue 
laat proeven. In het kader van 
het Kultureel Ambassadeur
schap bereidt De Nieuwe Snaar 
overigens een Duitstalige cee
dee voor. 

Kontakt Lieven Tavernier; tel. 
09/224.12.55 Van Backline. 

Sergius 

MIUARDENMACHINE BEGEESTERT DUIZENDEN: 

VOODOO LOUNGE IN WERCHTER 
De 140.000 rockliefhebbers die 
afgelopen weekend 1.300 fr. 
neertelden voor een optreden 
van de Rolling Stoned hebben 
het zich niet beklaagd. Mick 
Jogger en de zijnen maakten er 
een waar feest van, een wer
velende show met een perfekte 
regie. Zo perfekt dat de kom-
puter het bij momenten haalde 
op de ziel, wat niets afdoet aan 
het onderhoudend gehalte van 
de happening. De vijftig-plus
sers speelden 23, voornamelijk 
oude, hits en konden het zich 
veroorloven er even zoveel niet 
te spelen. Het geeft een beeld 
van hun grootse karrière. 

De Scones draaien al een kleine 
dertig jaar mee in het rock-
\vereidje en weten onderhand 
hoe een publiek te boeien. Het 
podium, van de Vlaamse on
derneming Stageco, kost 120 
miljoen en dat was eraan te 
zien: vuurwerk, loopbruggen, 
1.500 spots, opblaaspoppen, 
hi-tech videomuur en 1,5 mil
joen watt aan geluid, (ter ver
gelijking: de gemiddelde mu
ziekinstallatie in de huiskamer 
produceert niet meer dan 100 
•watt). 

Gedurende de toernee hebben 
de heren Rolling Stones 3 zulke 
podia in gebruik, naar de ver
schillende lokaties versleept 
door 56 trucks en één Boeing 
727 en opgebou-wd door 250 
vaste en telkens 300 a 400 losse 
medewerkers. 

Als de Voodoo Lounge-xtiz.QS\vs\& 
uitgedraaid zal zijn, hebben 7 
miljoen mensen de optredens in 
levende lijve bijgewoond. Er 
zal meer dan 16 miljard fr. van 
eigenaar zijn verwisseld en de 
rockende oudjes zullen daar
van minstens 2,5 miljard in 
eigen zak mogen steken, te ver
delen onder vier -welis^vaar wat 
het leed voor de gemiddelde 

Dana Winner wel iets zal ver
zachten... 

BESCHAAFD PUBLIEK 
Tot daar de technisch-finan-
ciële kant van de zaak. Aan de 
andere kant van het podium 
stonden immers de mensen die 
de Stones subsidiëren: het pu
bliek. Rock- en sho\vliefheb-
bers moesten al een teen ge

broken hebben om te verzaken 
aan een avondje Angie en an
dere Satuifaction. Het huidige 
Stones-publiek wijkt sterk af 
van het jeugdige "zootje on
geregeld" dat komend ^veek-
einde Rock Werchter zal bijwo
nen. We zagen weliswaar 
meerdere ruige motormannen, 
voortgestuwd door Haacbt — en 
daar later op de avond ^veer 

even zalig door tegengehouden 
— maar tien keer meer gene
ratiegenoten van Keith Richardd 
die zich, iet of wat onwennig 
door hun Ray 5a/2-kijkend, aar
zelend neervleiden op het gras. 
De harde fans van weleer heb
ben nu naamkaartjes met dure 
Engelstalige titels erop en zien 
in een Stones-koncert een ide
ale gezinsuitstap. De Stones 
dat is een avondje uit gewor
den. 
De dagen voorafgaand aan het 
gebeuren werd diezelfde kon-
certgangers gevraagd niet met 
de w^agen naar Werchter af te 
zakken en aan die oproep werd 
vrij goed gehoor gegeven. De 
Lijn speelde het zaterdagavond 
klaar om 13.000 mensen ter 
plekke te brengen. Dat niet 
iedereen om Olu.OO aan het 
station in Leuven - w^aar de 
laatste trein rond 04u.00 nog 
vertrok - kon geraken spreekt 
voor zich. De klagers hadden 
onzes inziens in dit geval on
gelijk. 

Datzelfde publiek heeft dit 
weekeinde trouwens bewezen 
dat massamanifestaties moge
lijk zijn zonder overdadig van
dalisme w^at, zeker vroeger, bij 
de Stones niet altijd vanzelf
sprekend was. Dit gegeven was 
dan ook de meest positieve 
noot van de avond, meer nog 
dan die van Sympathy for the 
Devil. Afwachten wat het vol
gend weekeinde wordt... 

(gv) 
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1 KULT-IMTJE I 
SINT-LUCAS-GENT NAAR INTERNATIONALE UITSTRALING 

Carlo Chrutiaen (linkd), direkteur van Sint-Luca^-Gent, op vriendenbezoek bij OUg Eremeé'v (rechu), 
rektor van de akademie van Sint-Peterdburg, het RepinUutituut. Beide direkteurd zijn kundtenaar. 

Onder de hoofding Vlaanue 
ktiiut te Sint-Peterdburg brachten 
^vij in W I J van 31 mei uit
voering verslag over de ten-
toonstelhng „Vlaamse kunst 
vandaag, 10 professoren van 
Sint-Lucas-Gent in het Repin-
instituut", de vermaarde aka-
demie voor beeldende kunsten 
te Sint Petersburg. De ouver
ture was een bijzonder sukses, 
en intussen vernamen wij dat de 
expo druk werd bezocht en be
sproken. 

Deze tentoonstelling is één van 
de exponenten van de inter
nationale intenties en uitstraling 
van het Hoger Instituut voor 
Beeldende Kunsten Sint Lucas 
Gent. Deze uitstraling gebeurt 
onder impuls van haar dyna
mische direkteur Carlo Chris-
tiaen. Onder zijn voorganger 
Rik Gerard werden reeds kon
takten gelegd met de Van Riet-
akademie te Amsterdam, en ont
stonden de eerste kontakten met 
Sint Petersburg. 

INTENTIE-VERKLARING 
Met Carlo Christiaen werden 
deze kontakten in dé kultuur-
stad van Rusland geofEciali-
seerd in een intentie-verklaring 
met het Repininstituut en met 
de universiteit A. Herzen (fak. 
Beeldende Kunsten). 

Hiertoe reisde hij met z'n kol
lega's in Sint-Petersburg en 
smeedde er plannen voor uit
wisseling, in een sfeer van per
soonlijke vriendschap, de beste 
waarborg voor sukses in zulke 

Steven Schnur is de auteur van 
essaybundels voor volwasse
nen, maar ook begaf hij zich aan 
verschUlende boeken voor kin
deren. Schnur, die in Scarsdale 
in de staat New York \voont, 
doceert Literatuur en Kreatief 
Schrijven aan het Sarah La
wrence College, hij is een erg 
belezen man. Zijn eerste in het 
Nederlands vertacdde 
(jeugd)boek verscheen nu bij 
uitgeverij Facet, het kreeg de 
titel De Schadu-wkinderen 
mee, en zit achter een erg mooi 
omslag van Koen van Biesen. 
Het boek eindigt met een citaat 
van Elias Canetti: „Alle dingen 
die een mens vergeet, roepen in 
zijn dromen om hulp". 

MONT BRULANT 
Dit boek werd duidelijk ge
schreven om „het" niet te ver
geten. „Het", zijnde de mis
daden die begaan werden tegen 
joodse kinderen en zigeuner
kinderen tijdens de Tweede We
reldoorlog. Schnur, zelf vader 
van drie, wil met vergeten, maar 
hij schrijft wel zonder haat en 
zonder beschuldigende vinger. 
Hij stelt enkel vast tot wat een 
bepaald politiek systeem kan 
leiden. In een tijd dat xenofobie 
een dagelijks •woord is gewor
den, is dat meer en meer nodig. 
Hij doet dat in de vorm van een 
magisch realistisch verhaal, dat 
je voor lang bijblijft. 

Het boek vangt nochtans erg 
gewoon aan, en zelfs enkele 
jaren na de oorlog, wanneer de 
erlfjarige Etienne voor het eerst 

mooie maar niet altijd gemak
kelijke ondernemingen. 

Carlo Christiaen is zelf kun
stenaar, en ^verd als medeten-
toonsteller te Sint-Petersburg 
opgemerkt met zijn landschaps
aquarellen w^aarin realistische 
waarneming overvloeit in een 
krachtig spanningsveld van 

licht en donker, en kulmineert in 
een lyrische vlucht. Als direk-
teur-kunstenaar weet hij in zijn 
beleid, zoals in z'n aquarellen, 
hoofdzaak van bijzaak te on
derscheiden en de geest boven 
de letter van de administratieve 
wet te stellen. 

Door deze geest bevlogen strekt 

het Sint Lucasinstituut, onder 
zijn elan, de vleugels uit op het 
Internationale forum. 

GRENOBLE 
In het kader van het Erasmus-
projekt (een Europese stichting 
voor internationale uitwisseling 
en samenwerking) ontving 

Christiaen op 18 en 19 mei j.l., 
samen met' z'n lerjiars en me
dewerkers terzake, in Sint-Lu-
cas te Gent delegaties van aka-
demies en instituten uit Turijn, 
Milaan, Sevilla, Helsinki, Gre
noble en Wenen. 

Deze akademies •werden reeds 
eerder bezocht door daartoe ge
mandateerde leraars uit Gent. 
Uit een en ander •werden plan
nen gesmeed voor uitwisseling 
van studenten, docenten en 
expo's. Zo wordt ge^werkt aan 
de voorbereiding van een ex
positie van het schildersatelier 
van Sint-Lucas tijdens het vol
gende akademiejaar in Greno
ble, als een volgende stap in dit 
internationale verhaal. Deze 
uitstraling gebeurt in de ver
scheidenheid •waarvan het Sint-
Lucasinstituut getuigt. Zowel 
de klassieke traditie (de expo te 
Sint-Petersburg) als de strek
kingen die meer aansluiting zoe
ken bij aktuele stromingen (de 
expo te Grenoble) spelen hun 
kwaliteit uit in dit internationale 
gesprek. 

In de ontwikkeling naar de toe
komst behoren dergelijke kon
takten tot de opdracht van een 
instituut de naam ,, Hoger" 
waardig. Onder impuls van zijn 
direkteur zet het Sint-Lucas
instituut van Gent z'n bakens 
uit naar de éénentwintigste 
eeuw. 

Wij kijken met belangstelling 
uit naar het vervolg van dit 
boeiend verhaal. 

(hvdp) 

OM „HET" NIET TE VERGETEN 

DE SCHADUWKINDEREN 
ROETEN 

WKINDEREN 
zonder zijn ouders, voor twee 
maanden met vakantie gaat bij 
zijn opa in Mont Brülant. Daar 
zal hij helpen bij de oogst en bij 
het terug inbinden van oude 
boeken. Maar al vlug zitten we 
in het verhaal, •want bij een tocht 
met paard en kar heeft Etienne 
zijn eerste „ontmoeting". Plot
seling is het daar, het groepje 
haveloze kinderen. „Het ouddte, 
een lang, mager meidje van mijn 
leeftijd, met diepliggende ogen en dof 
zwart haar, hield een baby tegen 
haar bordt geklemd. De vale jurk 
leek ieder moment van haar dmalle 
dchouderd te zullen glijden. Achter 
haar dtonden twee jongend, in een 
gerafelde broek, op blote voeten. Ze 
zouden een tweeling kunnen zijn." 

Het blijkt dat echter alleen het 
paard en Etienne deze scha-
duwmensen zien, •want opa ziet 
ze niet. En opnieu^w ervaart 
Etienne „iets " •wanneer hij in het 
bos gaat wandelen, •waar vroe
ger een zijlijn van de spoorweg 
lag. 

TREINEN 
Als hij erover vertelt aan Ma
dame Jaboter, een vrouw die 
zijn opa \vekelijks komt bezoe
ken, zegt deze hem, dat het daar 
in het bos niet pluis is, dat het 
daar spookt. „De geedten van dui
zenden verloren kinderen leven in die 
bodden ". 

En ja, bij een van zijn volgende 
bezoeken in het bos, hoort 
Etienne stemmen die plotseling 
ophouden ^vanneer hij er aan 
komt. Dan ontmoet hij Isaac, 

chadiiwkinderen 

een jongeman met een pluizig opgegeten peen Met knipperende 
\iaaxèi)e.. „Inde ene hand had hij een ogen keek hij naar me op. Toen 
groot, oud boek, in de andere een half draaide hij zich naar iemand die zich 

< ^ 

blijkbaar in de dchaduw verborgen 
hield en zei: „Het ü in orde". Daar 
kwamen één voor één een dtuk of tien 
angdtig kijkende kinderen te voor-
dchijn." 

Deze kinderen vertellen hem 
dat het niet veilig is om gezien te 
•worden, en dat hun ouders zich 
ook verborgen houden. Maar 
ook dat het niet lang meer zal 
duren dat het terug veilig zal 
worden en dat ze naar huis 
kunnen terugkeren. Maar blijk
baar horen ze een trein naderen 
en verdwijnen allemaal, zodat 
Etienne alleen achterbhjft. 

Langzaam zal Etienne, en met 
hem de lezer, langs gesprekken 
met zijn opa en Madame Ja -
boter, en zijn eigen ontdekkin
gen in het bos, de vreselijke 
•waarheid vernemen over het 
stadje Mont Brülant en zijn in-
•woners, een w^aardheid die men 
angstvallig voor de buiten^we-
reld probeert verborgen te hou
den. En ook zal Etienne ein
delijk te weten komen van •wie 
dat prachtig in leder gebonden 
boek is, met die vreemde tekens 
in, dat bij zijn opa naast de 
schoorsteen staat te wachten op 
zijn eigenaar. 

Dit erg indringend en goed ge
schreven boek verdient een 
groot publiek, en ook de ver
taler mag een veer op z'n hoed 
steken. Erg mooi. 

Reddy 
c» De Scbaduwkinderen. Steven 
Schnur. Vltg. Facet, Antwerpen. 
87 blz.. gebonden, 450 fr. 
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IIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 1 JULI 

REBECCA 
Hitchcocks suksesvoUe entree in Holl3rwood. Hij kreeg immers 
de Oscar (1940) voor de Beste FUm voor zijn filmversie van de 
roman van Daphne du Maurier over een Britse man van adel 
wiens vrouw op mysterieuze wijze spoorloos verd\veen. (TV 2, 
om 22u.l5) 

EEN AVONDJE PETER SELLERS 
Portret van de Britse komiek/gentleman Peter Sellers. (Ned. 2, 
om 23u.57) 

The Mouse That Roared. (1959) Peter SeUers neemt zowat alle 
rollen voor zijn rekening in deze Britse prent die een ongewoon 
sukses kende in de VSA. Het onderwerp moet de Amerikanen 
wel hebben aangesproken: een muisklein staatje verklaart de 
VSA de oorlog en wint die dan nog ook. (Ned. 2, om Ou.57) 

Z O N D A G 2 JULI 

THE WOMAN IN RED 
Gene Wilder regisseerde deze komedie ^vaarin hijzelf de 
hoofdrol speelt. Er is w ât loos met Gene: telkens als hij zijn 
vlam, een prachtig meisje in een rode jurk, ziet, gaan de 
meeu^ven aan 't schreeuwen. Stevie Wonder mengt zich 
regelmatig in het gekweel en daarvoor kreeg hij een Oscar. (TV 
1, om 20u.20) 

LES ENFANTS DU PARADIS 
Frans filmmonument in regie van Marcel Carné. Met een 
verbluffende Arletty. (Fr. 3, om 23u.l5° 

MAANDAG 3 JULI 

A FISH CALLED WANDA 
Knotsgek produkt van John Cleese. Zoals in zijn andere 
realisaties (o.a. Faw^lty Tow^ers) speelt onzinnig geweld (ge
plette hondjes, visjes die worden opgegeten) een grote rol. (Ka 
2, om 21u.) 

D I N S D A G 4 JULI 

WHERE THE RIVER RUNS BLACK 
Het filmverhaal van Chris Cain (1986) over een jonge 
idealistische missionaris die in het oerwoud een mooie vrouw 
ontmoet. (Ka 2, om 21u.) 

WOENSDAG 5 JULI 

BETRAYED 
Spannende politieke triller van Costa-Gavras (1988) met als 
kader het racisme. (Ka 2, om 21u.) 

A Space Och/Mey: moralutuche SF-fdm met peMimuituicbe 
toekonutvuie. 

2 0 0 1 : A SPACE ODYSSEE 
SF-klassieker van Stanley Kubrick met een moreel lesje. In een 
soort overzicht van de evolutie van de menselijke beschaving 
van de voorhistorie tot een eind weg in de toekomst, geeft 
Kubrick lucht aan zijn pessimistische visie op de evolutie van 
onze beschaving. (WTA, om 21u.l5) 

D O N D E R D A G 6 JULI 

TWELVE ANGRY MAN 
Indringend melodrama over een gewetensvol jurylid dat zijn 
jury-kollega's van een overbelaste (foutieve) beslissing pro
beert te doen afzien in een proces rond een vadermoord. Sober 
en sfeervol gefilmd. Met een ongeëvenaarde Henry Fonda. (Ka 
2, om 21u.) 

VRIJDAG 7 JULI 

PARIS S'EVEILLE 
Frans psychologisch drama (1991) met muziek van John Cale. 
De 20-jarige aan drugs verslaafde en naar zelfstandigheid 
snakkende vriendin van de oudere Clément raakt verliefd op 
de 19-jarige zoon van Clément. (TV 2, om 22u.35) 

ZOMER IN DE BIOSCOOP 
"'' The Brady Bunch Movie, 
loopt in de voetsporen van an
dere suksessen, gemaakt naar 
wat eens suksesvoUe televisie
reeksen waren. The Brady 
Bunch heeft zowat vijf lange 
jaren het televisiescherm bezet, 
en velen waren er aan verslaafd. 
Het is voor deze verslaafden dat 
de film werd gedraaid, want een 
beetje voorkennis is er wel no
dig, om de film helemaal te 
maken. 

De nieuwe akteurs, Shelley 
Long als moeder Brady, maar 
vooral Gary Cole als pa Brady 
(die de man een heel nieuw 
gelaat geeft, alsof hij de voet
sporen van de vorige Brady 
totaal wil uitwissen) brengen 
een voorstadsfamilie, zoals ze 
ooit heeft betaan, maar dan al
leen op het televisiescherm, en 
dan zonder die storende lach-
band erop gemonteerd. Er zijn 
de problemen met een baas, het 
huis en de school, maar ze wor
den allemaal met de glimlach 
opgelost. De kinderen zijn stuk 
voor stuk akteurs die men in de 
toekomst nog zal tegenkomen, 
dat is zeker. Voor mensen met 
nostalgie is deze film erg ge
schikt, de anderen moeten zich 
onthouden. 

'*''* De eerste speelfilm van de 
Engelse TV-regisseur Danny 
Boyle Shallow Grave (met en
kele afleveringen van „Inspec
teur Morse" op zijn krediet), zal 
niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Alhoewel Cannes hem vorig 
jaar totaal negeerde en hem ner
gens een plaats gaf in een van 
haar kompetities, niettegen
staande het intelligente scenafio 
van de Glascowse doktor John 
Hodge. Het verhaal speelt zich 
heden ten dage in Schotland, en 
draait rond drie nogal onge
wone vrienden, die een ruim 
boven-appartement delen. Ju -
liet Miller (de schitterende* 
Nieuw^zeelandse aktrice Kerry 
Fox) lijkt een verpleegster die 
zichzelf goed in balans heeft; 
David Stevens (Christopher 
Eccleston) is een stoffige boek
houder in een nog stoffiger 
firma, en Alex Law (Ewan 
McGregor) snabbelt wat voor 
een plaatseKjke krant. Vanaf het 
eerste ogenblik dat men het stel 
samen ziet, om te diskussiëren 
over een vierde huurder, ziet 
men dat ze allemaal ergens een 
schroefje los hebben. Maar de 
vierde huurder komt er, en ver
dwijnt ook al vlug, want hij 
wordt dood gevonden, met een 
schuif vol drugs en een koffer 
vol geld. Het stoffelijk over
schot wordt stiekem begraven 
en het geld is te verleidelijk om 
het niet te behouden. Als twee 
ongure karakters opdagen om 
naar het geld te vragen, krijgen 
die een tik van de hamer en gaan 
het andere hjk vervoegen. Tot 
dan ging alles goed, maar nu 
gaan er ook spanningen ont
staan tussen het drietal. Wat er 
dan allemaal gebeurt is een 
staaltje van zwarte humor en 
misleiding, zoals zelden werd 
vertoond. Gewoon goed. 

"'"' In Boys on the Side zou je 
verwachten dat de ,,boys" met 
de eer zouden gaan strijken, 
maar het zijn integendeel de drie 
vrouwelijke sterren, Whoopi 
Goldberg nog eens in een haar 
op het lijf geschreven rol, Maiy-
Louise Parker die op weg is om 
een grote te \vorden, en Drew 
Barrymore, die in deze film van 

Dumb and dumber 

« 

Herbert Ross (The turning 
point/Steel magnolias) de show 
stelen. 

De film start in the Big Apple, 
met een toevallige ontmoering 
tussen de lesbische Jane 
(Whoopie), een zangeres met 
dan wel een baantje dan weer 
niet, en Robin (Parker), die in* 
vastgoed zit. Ze rijden naar 
Zuid-Californië en maken on
derweg een omweg om Jane's 
vriendin Holly (Barrymore) te 
bezoeken, die met hen meereist, 
na een kletterende ruzie met 
haar junkie-vriendje. Dan 
wordt Robin ziekt en de reis 
komt tot een stop in Tucson, 

waar Jane nogal wat ciandacht 
heeft voor de zieke. De film gaat 
zich dan verdiepen, tederheid 
en emoties zijn niet van het 
scherm te vegen. De platonische 
liefde tussen vrouwen maakt 
deze film anders dan de an
deren, en sommigen zullen hem 
^vel als een smartlap afdoen, 
anderen genieten ervan en laten 
hun tranen de vrije loop. Gold-
berg is zeker zo goed als in „The 
color purple" en de titelsong van 
Roy Orbison „You Got It" is 
totaal op z'n plaats. E^n eerste 
klasse film voor vrouwen, die 
ook door mannen moet worden 
gezien. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„ Vatikaan maakt minder 
windt", 
las Ahasverus 
Alles afgeRoomd! 

© 
In Berlijn heeft Christo 
w êer eens 
grandioos uitgepaakt 

© 
,JUoedermelk beter met baring" 
Beste Maatjes 

© 
Léon Giet 
olie op het vuur 

© 
„Bruddel verbiedt bedelarij" 
Wat moet Picqué nu 
beginnen? 

© 
En nu nog Bobbejaanland 
bij de Europese Unie! 

© 

<t^ 

EN OOK DIT NOG 
MAANDAG 3 JULI 

TORHOUT/WERCHTER SPECIAL 
Terugblik op het festival. Met beelden van de koncerten, opnamen 
achter de schermen, interviews en sfeerbeelden van de weiden. (Ka 
2, om 20u.) 

DINSDAG 4 JULI 

ALLES 
Een onderdeel van het populair-%vetenschappelijke magazine gaat 
over nieuwe ontdekkingen over spataders aan de universiteit van 
Namen. (TV 1, om 22u.) 

D O N D E R D A G 6 JULI 

PANORAMA: VERLOREN ONSCHULD 
Ie deel van een 4-delige Amerikaanse dokumentaire over een 
ophefmakende zaak van seksuele kindermishandeling in een 
kinderdagverblijf in North Carolina. (TV 1, om 22u.20) 
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De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheurmand in. 
De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te ma
ken. 

Brieven w^orden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

ETNISCHE 
ZUIVERING? 
Zopas heeft de „heer" Jean Gol 
verklaard dat de Vlaamse po
sities in Brussel moeten ver
zwakt, de Franstalige moeten 
versterkt worden. De frankofo-
nie wil Vlaanderen gewoon uit 
Brussel verdrijven. Ze is zo 
driest geworden, dat ze er zich 
niet meer voor schaamt om dat 
openlijk te zeggen. In Bosnië 
heet zulks „etnische zuive
ring". 

En wat doen de Vlamingen? 
Niets — of bijna niets, behalve 
onderling ruzieën! 

Kan de VU op nationaal niveau 
niet een werkgroep oprichten 
om voor „Brussel-in-Vlaande
ren" een tegenstrategie te ont
werpen? Het is de hoogste tijd. 
Waarom, bijvoorbeeld, richt de 
VU zich niet naar de belangrijke 
persorganen zoals „Vrij Neder
land", om daar de mensen dui
delijk te maken dat er in Brussel 
een „etnische zuivering" aan de 
gang is ten nadele van hun eigen 
tcialgenoten? Dat kan toch niet 
zo moeilijk zijn? 

Er volgen nu toch vier jaar 
zonder verkiezingen, lange ter-
mijnvi'erk -wordt nu eindelijk 
weer mogelijk. 

Kan de VU niet het goede voor
beeld geven? 

Jaak Peeters, Olen 

VERKIEZINGEN 
(1) 
Een goede denk (en reken-!)oe-
fening is de volgende: 

Tel de resultaten samen ('95) 
van VU én de overlopers (Ga
briels, Coveliers & Co) en ver
gelijk dat met w ât er aldus van 
de P W - , sorry VLD-score 
overblijft, en (wellicht) zal dan 
blijken dat het gedachtengoed 
van wat in '91 (nog) VU -was 
intakt is gebleven (zoniet ver
beterd!) en dat de resultaten 
van de ,,zuivere " (sic) VLD-ers 
eigenlijk lager liggen dan in 
'91. 

Nogmaals, het is maar een ,,oe
fening" maar wat ze toont is écht 
geen „kunstgreep", het steekt 
zelfs de VU 'een hart onder de 
riem! 

B.T. Waiter, 
Brussel 

VERKIEZINGEN 
(2) 
E^rst en vooral wil ik erop 
wijzen dat bij de Brusselse 
raadsverkiezingen de Vlaamse 
lijsten voor de senaat 16.000 
stemmen meer behaalden dan 
voor de Brusselse raadsverkie
zingen (de merkwaardige 3.000 
stemmen van de lijst VLAAMS 
in het franstalig kieskoUege 
meegerekend), of bijna 4 maal 
meer. 

Dit resultaat zou drie zetels heb
ben kunnen opleveren. 

Deze uitslagen tonen dus aan 
dat de Brusselse verkiezingen 
niet toelaten de Brusselse kie
zers in taalgroepen op te delen, 
afgaande op de uitgebrachte 
stemmen. 

De Brusselaars kiezen voor ge

kende figuren, en voor de ge
westverkiezingen zijn die nog 
altijd overwegend in het Frans
talige kamp te vinden; boven
dien schitterden twee Vlaamse 
verkozenen in de vorige raad 
door hun bestendige afwezig
heid. 
Hoe wilt u dat onze Vlaamse 
kandidaten aan bekendheid 
zouden winnen, als verschei
dene Vlaamse partijen in de 
hoofdstedelijke gemeenten zelfs 
geen huis-aan-huis-pamflet ver
spreiden (meer dan 300.000 
bussen) met hun kandidaten 
voor de 3 verkiezingen (ter
loops, het Blok deed dit wél). 
De Vlaamse partijen vergenoe
gen zich ermee te bijven putten 
uit de 75.000 adressen van 
„hun" kontakt- en kultuurcen-
trum, de zogenaamde Vljiamse 
adressen. Dit blijft de enige vij
ver van de Vlaamse partijen, 
waarop ze dan nog aan over-
bevissing doen. 

De Vlamingen in Brussel blij
ven zich al 25 jaar lang opsluiten 
in hun kulturele gettocentra, 
waarvan de drempel voor de 
rest van Brussel te hoog en te 
elitair is: dciar overtuigen de 
overtuigden de overtuigden. 
Bovendien vertonen vele 
Vlaamse kandidaten in hun da
gelijks leven in Brussel ook geen 
konsekwent gedrag: ze staan in 
sommige overheidsinstellingen 
zelfs als Franstalige geregi
streerd (ook die van het Blok 
maken daar geen uitzondering 
op). 

De Vlaamse partijen hebben 
daarbij zelfs helemaal geen in
teresse voor de vele tiendui
zenden in Brussel die van 
Vlaamse afkomst zijn. Zelfs vele 
frahstalige politici uit de hoofd
stad, en nog niet de geringsten 
onder hen, zijn zelf van Vlaamse 
origine (zowel die van de PS als 
van de PRL). 

Vele half, uiterlijk, schijnbaar of 
beschaamd verfransten kunnen 
nog worden teruggewonnen; 
maar daartoe zal een andere 
inzet van Vlaamse zijde van-
doen zijn. 

Alciar als de Vlaamse partijen 
zullen blijven ronddraaien in 
eigen kringetje, kunnen we best 
gaan uitrekenen over hoeveel 
verkiezingen de laatste Vlaming 
zal worden verkozen in Brussel, 
althans op een Vlaamse lijst. 

F., Brussel 

WIE ZIJN DE 
ONBETROUW-
BAREN? 
Sinds de verkiezingswinst van 
de SP op 21 mei j.1. heeft het 
hoofd van L. Tobback een tik 
opgedaan. 

Tobback beweert dat de Volks
unie onbetrouvi'baar is in de 
Vlaamse regering. Wat heeft hij 
die partij te verwijten? Is zijn 
partij dan zó betrouwbaar? Dat 
ze de hand in eigen boezem 
steke! Aansporing tot miljoenen 
geldverbranding, onwettige 
grondverhandeling en mis
schien nog andere onbekende 
duistere zaken... 

Buiten z'n vetbetaalde posten is 
L. Tobback ook waarzegger. 
Geen lid van de voorop sa
mengestelde koalitie met CVP 
zal of mag ziek worden; hij heeft 
er hen zelfs om gesmeekt ge
zond te blijven. 

Nu vindt deze rooms-rode ploeg 
een derde partner overbodig. 

Spijts de vaandelvluchters 

boekten de demokratische 
Vlaams-nationalisten nog winst; 
ze behouden hun leeuwenmoed 
en liggen op de loer om toe te 
slaan. 

* Jan De Dier sr., 
Erembodegem 

IJZERBEDEVAART 
Enkele niet-herkozen en uitge
treden leden willen nu meer 
inspraak in een Komitee waar
van ze jarenlang zelf lid \varen. 

Ook buitenstaanders, zelfs 
voorzitters van andere vereni
gingen, willen inspraak in het 
IJzerbedevaartkomitee. 

Terzelfdertijd pogen deze ra-
dikale buitenstaanders hun wil 
op te dringen aan een vereni
ging w^aarvan ze geen deel 
(meer) uitmaken. 

Stel u voor dat Komiteeleden of 
buitenstaanders meer inspraak 
zouden eisen in de in\vendige 
keuken van het DF, de W B of 
het ANZ... 

Het spelletje van het I jzerbe
devaartsforum is bijgevolg ver-
werpehjk. 

Hen is het alleen te doen om de 
IJzerbedevaart kapot te maken 
om dan met het grote gelijk te 
kunnen pronken. 

P. Depuydt, 
Middelkerke 

U Charmante 
Sc Gezellige hotels 
In de mooiste Hoekjes 
van West Vlaanderen bieden U: 

Midweek, Weekend & Surprise artangementen. 
Bi] boeking midweek = ües champagne, (niet juli & aug.) 

INFO a 057/22.87.15 
Advertentie 
uitknippen 

MlPIIN-ilN 
Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^ DEVRIESE > 
woonverllchting 

baron ruzetlelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp^ 
. 050 35 74 04 . ' 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

f Vèrmees 
' / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti)d voor U 

Gordijnen en Overgordyen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/41.1573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AAI^ 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

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

Spec arrangementen met dubb. Whirlpool in de kamer. 
--- , IQ |(m Brugge/Oostende. 

J ' k l I Bel voor folder: 
r # a i 059/26.82.97-26.83.80 

fax 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. , 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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UMIJTER 
„IEDER ZIJN WAARHEID" LUSTTE VOLKSUNIE NIET 

DE lANGE WEG NAAR HET TV-SCHERM • ^ ^ VOLKSini^ 

Vandaag u het vanzeLpprekend dat politieke partijen hun 
ideeën op het TV-^cherm kwijt kunnen. De openbare 
omroep kent zijn gaötprogramma 'd en in de uitzendingen 
van haar nieuwsdienst komen woordvoerders van partijen 
regelmatig aan bod. Het Vlaams Bbk gromt bij tijd en 
wijle omdat het zich door de BRTNgediökrimineerd voelt 
maar van een brutale afwijzing zoab in het begin van de 
jaren ze<itig met de VU u gebeurd is er vandaag geen sprake 
meen Maar voor de VU verliep de weg naar het TV-scherm 
niet zonder „slag of stoot". 

I
n 1953 werd in Vlaanderen 
met televisie begonnen, een 
jaar later startte op suggestie 
van Nlc Bal het politieke de

bat ,Ieder zijn waarheid'. E^n 
programma dat biezonder po
pulair zou worden maar voor
behouden was aan de drie tra
ditionele partijen. 

Reeds in 1956 had de VU-lei-
ding een verzoek tot het NIR 
(de voorloper van de BRTN) 
gericht om in de Vrije Politieke 
Tribune aan het woord te komen 
maar dat werd haar geweigerd. 
De partij had nau-welijks po
litieke invloed en bovendien 
•werd haar federalistisch pro
gramma als een gevaar voor de 
eenheid van het land gezien. 

„WIJ KWAMEN OP TV!" 
In april 1958 schreef VU-voor-
zitter Frans Van der Eist aan 
eerste minister AchUle Van Ac
ker: „Sedert 1954 hebben wij te
vergeefs pogingen gedaan om toe
gelaten te worden tot de Vrije Po
litieke Tribune van de Vluanwe uit
zendingen van het NIR. Om allerLei 
drogredenen werd oru verzvek dteedé 
afgewezen door de admuiiétrateur-
generaal, de heer Jan Boon en de 
Raad van Beheer van het NIR " 

De brief kwam er nadat VU-
kamerlid Herman Wagemans 
minister Anseele over de zaak 
geïnterpelleerd had maar An
seele kwam, alhoewel hij als 
voogdijminister van de omroep 
de houding van het NIR on
verdedigbaar vond, niet tussen
beide. 

Vanaf 1960 konden VU-woord
voerders wél toespraken hou
den voor de radio, de teksten 
werden telkens ook in het week
blad De Volksunie gepubliceerd. 

In het vooruitzicht van de ver
kiezingen van 26 maart 1961 
voorzag de BRT zendtijd voor 
de kleine partijen. Op woens
dagavond 8 méiart ontving de 
VU-leiding het bericht dat zij op 
het scherm kon komen, 's An-
derdaags diende zij zich op het 
Flageyplein te melden voor de 
loting van de volgorde. De partij 
trok nr.l, wat betekende dat zij 
de daaropvolgende maandag, 
13 maart, reeds op antenne 
moest. Er restten haar drie da
gen, waarvan een zaterdag en 
een zondag, om het programma 
te maken. 

Het weekblad De Volksunie be
richtte op 18 maart 1961 op haar 
eerste pagina ,,Wij kwamen op 
TV!". Het leek w êl een vreug
dekreet en de reporter van 
dienst SDL (Staf Delie) ver
telde in geuren en kleuren hoe 
een handvol mensen op een paar 
dagen tijd een programmm van 
een kwartier klaar hadden ge
stoomd. 

Staf Delie: „Het werd een bijna 

onmogelijke opgave. Vrijdag in de 
voormiddag vergaderden wij om een 
scenaru) uit te werken. Tegelijkertijd 
werd een kinea^t opgetrommetd. 
Deze zegde evenwel dat het on
mogelijk zou zijn om een pro
gramma vast te leggen, temeer daar 
men 's zaterdags nergens in België 
een film kan laten ontwikkelen. 
Nadien aanvaardde de filmman het 
toch zodat vrijdagnacht het pro
gramma ineengeknutseld werd. Za
terdagmorgen begonnen de filmop
namen in de salens van een Ant
werpse patriciërswoning, waar een 
charmante gastvrouw de zenuwach
tige sprekers een hart onder de riem 
wist te steken." 

Er werden vijf sprekers ten to
nele gevoerd: Fratis Van der 
Eist, Wim Jorissen, Daniel De-
conick, Leo Wouters en Toon 
van Overstraeten. De gastvrije 
woning was allesbehalve een 
studio en dus dienden maat
regelen genomen om de kamer 
voor alle geluid af te sluiten. 

S. Delie: „ Toen dan alles muisstil 
geworden was en de opnamen be
gonnen, klonk plots het snerpende 
gezang van een kanarie-piet door de 
kamer! Dan maar herbegonnen. 
Men geraakte tot de opname waarbij 
Wim Jorissen als een volleerde 
schoolmeester begon te schrijven op 
het bord met de landkaart van Bel
gië. Toen sprong er ergens beneden in 
de kelder een smelt lood..." 

De uitzending m£iakte een diepe 
indruk omdat de schrijnende 
Vlaamse achterstand in België 
visueel aangetoond werd. Wim 
Jorissen begon met op een land-

Een oud maar vertrouwd beeQ dat velen zich nog zuilen herinneren. 
„Ieder zijn waarheid" met v.Ln.n: Rik Fayat, (voor de gelegenheid) 
Omer Grawet, Frans Grootjans en Renaat Van EL lande. De 
uitzending dateert van 3 december 1959. De Volksunie keek toe... 

• • « • • • • • « • « • • « • • • • 

kaart van België de taalgrens te 
trekken. Onder die lijn schreef 
hij hoeveel van ,,dit" in Wallonië 
en boven de lijn hoe weinig van 
„dat" in Vlaanderen. Indruk
wekkend bleek hoe erg het ge
steld was met de taaiverhouding 
in het leger. Zoveel generaals in 
Wallonië en.'.. O in Vlaanderen! 
De uitzending was, hoe ama
teuristisch • gemaakt ook, een 
schot in de roos. 

Op zondag werd de film ont
wikkeld en tijdens de nacht ge
monteerd. Maandagvoormid
dag werd het rezultaat bekeken 
maar veranderingen aanbren
gen w âs niet meer mogelijk. 

S. Delie: „ 's Avonds zijn wij dan op 
het scherm gekomen ondanks alle 
tegenkanting van de grote partijen 
en de moeilijkheden die men op onze 
weg had gelegd." Zo \verd in de 
TV-rubriek van De Standaard de 
aankondiging van het VU-pro-
gramma geschrapt. De dag 
daarop kwam de CVP aan de 
beurt en dat stond wél ver
meld. 

DE VIERDE MAN 
Bij de verkiezingen van 26 
maart '61 haalde de VU 5 ka

merzetels, zij ^vas die dag de 
enige partij die won. 's Avonds 
verklaarde Gaston Eyskens op 
TV dat het Vlaams-nationalisme 
in de Belgische politiek nog een 
rol zou spelen. 

Op woensdag 19 april stond er 
opnieuw een aflevering van , Ie
der zijn -waarheid' op het pro
gramma maar deze werd ter 
elfder ure geschrapt. Officieel 
omdat er regeringsonderhande
lingen bezig waren, maar de VU 
was er van overtuigd dat op die 
manier haar aanwezigheid kon 
voorkomen worden. Diezelde 
dag lanceerde Huib Dejonghe 
in De Standaard de gedachte ,,dat 
men voortaan maar beter met 
vier man kon debatteren." 

En ja waarom niet? vroeg het 
weekblad De Volksunie zich af. 
Waarom zouden ,,de liberalen 
wél en de nationalisten niet tot 
TV-ster kunnen promoveren? " 

Op 23 september drukte het 
partij\veekblad de foto van het 
pannel af, van links naar rechts 
Jos De Saeger (CVP), Frans 
Gelders (BSP), moderator Ka-
rel Hemmerechts en Frans 
Grootjans ( P W ) 

„Ieder zijn waarheid. Waar is de 

„IEDER ZIJN WAARHEID" 

EEN PROGRAMMA 
DAT MINISTERS MAAKTE 
Het voorstel om met een po
litiek debat op de Vlaamse 
televisie te beginnen kwam 
van Nic Bal maar Bert Leysen 
vreesde dat de politici mekaar 
teveel in de haren zouden zit
ten. Een debat over buiten
landse politiek mocht wel 
maar omdat de debaters zo 
weinig van mening verschil
den werd vlug naar binnen
landse onderwerpen overge
schakeld. Nic Bal had de titel 
, Ieder zijn waarheid' van Pi
randello die een teaterstuk met 
die naam had. 
Piet Vermeylen vertegenwoor
digde de BSP, Lüar de libe
ralen en de CVP koos voor 
Mertens de Wümars die vlug 
plciats zou maken voor Renaat 
Van Elslande. 

Nlc Bal; „ Wie minister werd, en 
men zei wel eens dat Jeder zijn 
waarheid' de beste ladder was naar 
het minuiterschap, maakte dan een 
opening een Rik Fayat, een Frans 
Gelders of een Grootjans." 

In begin modereede Karel Go
ris maar later werd Karel 
Hemmerechts de vaste man. 
Het programma kende grote 
bijval, niet in het minst door de 
flegmatieke moderator die zel
den van zijn stuk -was te bren
gen. 

Karel Hemmerechts; „Onder 
mijn moderatorschap kende het 
debat allicht het grootste sukses bij 
het Vlaamse kijkerspubliek. Dat 
sukses wad immers aan de vaste 
pannelleden uit die periode te dan
ken. Het bewijs? Toen Renaat van 

Elslande en Rik Fayat van de 
studio naar de mmuterzetel weg
gepromoveerd werden, konden 
Frans Grootjans en uw dienaar de 
teleurgang van Ieder zijn waarheid 
niet tegenhouden. 

Later kwam de betwLiting rond het 
al of niet opnemen van een VU-
man — kompleet met betogingen 
tijden,) een openbare uitzending in 
het Amerikaans Theater — de 
moeilijkheden nog vergroten. Zo is 
het programma uitgegaan aU een 
kaars." 

Maar eigenlijk lag de onder
gang van , Ieder zijn waarheid' 
bij de BRT zelf die hardnekkig 
weigerde de VU in het pannel 
op te nemen. 

^ ^ 

Volksunie?" tittelde het blad. 
Een week later opnieu-w een 
speldeprik. Onder de foto van 
een zendmast ,,In radio en TV: 
Ieder zijn waarheid. Wanneer 
de onze? " En dat ging zo nog 
het hele najaar door. 

Elen paar dagen eerder, op 
•woensdag 20 september, had de 
BRT de pers samengeroepen 
om haar programmas's voor het 
komende seizoen toe te lichten. 
Iemand van het VU--weekblad 
was daarbij aan-wezig en vroeg 
de direktie (Paul Vandenbus-
sche en Julien Kuypers) op de 
man af „w^aarom de VU niet 
mag deelnemen aan Ieder zijn 
waarheid". De verslaggever 
meldde op 23 september: „De 
voornoemde BRT-grootheden honden 
moeilijk antwoorden op de voor hen 
zeer netelige kwestie." 

Een maand later was er op-
nieu^v een TV-debat en weer 
schreef het blad: „De VU was er 
natuurlijk niet bij... De demokratie 
blijft het monopolie van de unitaire 
partijen." 

Ook in 1962 bleef de VU van 
het TV-scherm maar in maart 
kon haar weekblad melden: 
„ Wat de uitzending ,Ieder zijn waar
heid' op TV betreft wordt verder 
onderhandeld om bij de e.k. uit
zending de VU te laten vertegen
woordigen. " 

Toen het volgende TV-debat het 
federalisme behandelde maakte 
het blad zich vrolijk en boos 
tegelijkertijd. „Drie tegenstanders 
van federalisme en niet één voor
stander l" 

Maar er was meer: „Een dergelijk 
debat verraadt het ontstellend gemis 
aan objektiviteit van het ,Ieder zijn 
waarheid'-programnul. Het onder
streept nog eens duidelijk, hoe on
eerlijk het u — vooral tegenover de 
kijkers die recht hebben op eerlijke 
voorlichting — de Volksunie uit de 
TV-studw's te weren." 

De partij tekende in een motie 
protest aan. 

En alhoew^el de Raad van Be
heer van de BRT besloten had 
een woordvoerder van de VU 
tot het debat toe te laten k^vam 
daar toch niets van in huis. 
Begin december stuurde Frans 
Van der Eist een telegram naar 
(zijn ge^vezen klasgenoot) di-
rekteur-generaal Paul Vanden-
bussche: „Protesteer tegen de uit
zending Ieder zijn waarheid zonder 
deelneming van de Volksunie. Beroep 
mij op beslissing van Beheerraad." 

Maar het jaar liep ten einde en 
op 2 december 1962 stelde het 
VU-weekblad vast: „Het ziet er 
naar uit dat die afwezigheid op de 
kiezer meer indruk begint te maken 
dan de meest gelukte tiusenkomst 
van ortzentwege ooit zou kunnen 
doen. Zodoende zullen wij onze te
genstrevers straks nog moeten be
danken voor de negatieve propa
ganda. " 

De kwaadvrilligheid kon echter 
niet blijven duren en begin 1963 
werden plannen gesmeed om de 
BRT-direktie te laten voelen dat 
het de Volksunie menens is. 

(mvl) 

Volgende week: 

Wie versperde VU de weg naar 
TV-debat? 
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