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DEPORTATIES EN VOLKERENMOORD 
IN SREBRENICA 

HET WESTEN 
STOND ERBIJ 
EN KEEK ERNAAR 
De Boéniéche Serviërs hebben Srebrenica veroverd. Het wad 
één van de vrije zoned in oodtelijk Bodnië die onder de hoge 
beécherming ötond van de Verenigde Natied. Maar de 
blauwhelmen die de zane moedten bedchermen hadden niet 
het mandaat laat dtaan de mankracht en bewapening om 
Srebrenica te verdedigen. De Bodnidche Servié'rd dtartten 
onmiddellijk met de deportatie van de Bodnidche nwdlimd 
van Srebrenica. Vrouwen en kinderen werden op trand port 
gezet. De mannen werden gevangen gezet om "onder
vraagd" te worden, en de "oorlogdmiddadigerd" op te 
dporen. 

D e ve rover ing v a n S reb ren ica 
o n d e r de ogen van de Verenigde 
Nat ies is een k lap die wel eens 
gro te gevolgen k a n h e b b e n voor 
de in ternat ionale gemeenschap . 
D e Verenigde Na t i e s en on
rech t s t r eeks ook de N a v o , op 

IN NAAM VAN DE 
MENSELIJKE WAARDIGHEID 

D
e Bosnische Serviërs doen 
hun zin, omdat geen macht 
ze kan of wil tegen houden. 
Vanuit die positie lijkt hen 

alles veroorloofd om hun doel te 
bereiken: grondgebied van mos
lims zuiveren en bezetten. De
portatie, moord en brand, ver
krachting, ontering; het kan blijk
baar aüemaal. 

Tegenover deze gruwel staat de 
zgn. internationale gemeenschap 
waarvan de ambassadeurs in het 
VN-wafelgebouw in New York 
resolutie na resolutie stemmen, de 
Navo die het slagveld overvliegt, 
de Europese Unie die haar be
middelaar rondjes laat rijden en ... 
de Bosniërs die angstig de aan
stormende vijand afwachten. 

Naast deze gigantische zandbak 
kijken wij toe, niet meer wetend 
wat. 

Dissonant in dit stilzwijgend koor 
is de Franse president Jacques 
Chirac die blijft aandringen om 
militair tussenbeide te komen. 
Maar hij is wel biezonder slecht 
geplaatst. Wat zijn zijn ware be-
doehngen? Poogt hij niet de aan
dacht af te wenden van zijn plan

nen om opnieuw met kernproeven 
te starten in de Stille Zuidzee ? Of 
maakt Chirac zich, als nieuwbak
ken president, alleen maar struis 
omdat hij bij voorbaat weet dat 
niemand zijn voorstel ernstig 
neemt? 

Nadat Srebrenica gevallen is komt 
nu vlug Zepa aan de beurt. Om 
dan snel Gorazde aan te pakken? 
Vrije zones waar moslims bescher
ming van blauwhelmen geno
ten/genieten. Ondertussen wordt 
hoofdstad Sarajevo voluit bescho
ten. Het aantal doden is niet meer 
bij te houden, de stromen vluch-
tehngen evenmin. Bovendien is 
geen mens meer bij machte om de 
soorten vluchtelingen uit mekaar 
te houden. Wie komt van waar? 
Wie gaat waar naartoe? 

Hoe kunnen blauwhelmen, gezien 
de beperktheid van hun mandaat 
en de aard van hun wapens, deze 
mensen daadwerkelijk blijven be
schermen? Zijn ze bovendien nog 
wel in staat om de voedseltoevoer 
te waarborgen tegen de niets ont
ziende Servische troepen? 

Wat zal er gebeuren als de ook de 
laatste van de drie veilige zones 

wie de V N een b e r o e p m a g doen 
o m militair tussenbe ide te ko
men, k o n d e n n a de gijzelingen 
van b l auwhe lmen enkele w e k e n 
geleden, niet op een n o g schri j
n e n d e r man ie r v e r n e d e r d w^or-
den . 

veroverd is? Welk objektief hoopt 
de Bosnisch-Servische opperbe
velhebber Ratko Mladic dan te 
bereiken? En bovendien, waar 
blijft hij zijn wapens halen om 
steeds maar nieuwe veroveringen 
te doen? 

De herwonnen slagkracht van de 
Serviërs toont duidelijk aan dat 
het ze menens is. En om, misbruik 
makend van de lamlendige ver
deeldheid van de internationale 
gemeenschap, onverbiddelijk ter
reinwinst te maken. Om ook Go
razde in te palmen en later Sa
rajevo waarvan zij reeds een deel 
van de stad voor zich opeisen. 
Gorazde wordt beschermd door 
Britse blauwhelmen, als de Ser
viërs ook deze stad vrillen (her-) 
veroveren zal niemand ze tegen
houden. Middels dezelfde schan
delijke oorlogspraktijken. Of het 
zou moeten zijn dat de VN on
dertussen beslist heeft deze laatste 
veilige zone niet op te geven in de 
hoop ten minste daar niet alle 
krediet te verliezen. 
Het wordt nu wel eens tijd dat de 
U N O tot een beslissing komt. Of
wel voert zij een krachtdadige 
politiek zoals dat met Saddïim of 
met anderen gebeurde. Ofwel 
trekt zij zich terug, laat voluit 
wederzijdse bewapening toe en 
„we zien wel wat ervan komt". Of 
poogt ze - wij hopen het! - de 
strijdende partijen nog rond de 

Een Bodnidche vrouw verneemt in Tiizla dat haar man bij de inname 
van Srebrenica vermoord werd door de Bodnütche Serviërj. De 
wreedheden uit Srebrenica bereikten intudden ook de wedteröe 
média. 

CHIRAC 

Als de V N er niet in slagen de 
mees t fundamente le mensen
rech ten te laten r e spek te ren in 
he t ha r t v a n E u r o p a , een dag 
rijden h ie rvandaan , we lke zin 
heeft zo 'n organisat ie d a n nog? 
D e F r a n s e pres iden t Chirac 

tafel te krijgen om, met geven en 
nemen, een oplossing te vinden. 
Maar zo kan het niet verder! De 
menselijke ellende wordt té on-
draaghjk, de hulpeloosheid té gê
nant ! 
Of het zou moeten zijn dat de 
Groten der Aarde andere bedoe
lingen hebben met moslimland 
Bosnië-Hercegovina. Zou hun cy
nisme zo groot zijn dat zij de 
Serviërs laten opdraaien voor het 
vuile zulveringswerk waarvan 
sommigen dromen? Mocht dit tot 
hun achterliggende bedoelingen 
behoren dan staat ons een (reeds 
in embryo bestaande) reaktie van 
rijke en strijdlustige moshm-lan-
den te wachten. Tot welk onheil 
dit zou kunnen kan leiden durft 
niemand verzinnen! 
Om dit scenario te vermijden mag 
het van de grootmachten niet te 
veel gevraagd zijn om, wij her
halen het, de vechtende partijen te 
verplichten rond de groene tafel 
plaats te nemen, met alle middelen. 
En om in naam van de mensehjke 
waardigheid tot een oplossing te 
komen. De geschiedenis heeft de 
mensheid nu toch voldoende ge
leerd dat elk konflikt dat door de 
wapens werd beslecht de kiemen 
voor nieuwe en vaak hardere kon-
flikten in zich draagt. 
En dat vooral moet vermeden 
worden. 

Mauri ts Van Liedekerke 

s laagde erin deze s chande tref
fend o n d e r \voorden te b rengen : 
„ O n z e gro te demokra t i eën ge
ven lessen op he t vlak v a n men
senrech ten . M a a r t egenover de 
gebeur ten i ssen zijn ze v r eemd 
genoeg z^vijgz£lam en beschei
den . Zij d i skred i te ren daa rmee 
zichzelf en zullen b i n n e n k o r t 
niet mee r he t r ech t h e b b e n om 
die gro te pr inc ipes in te roe
pen . " 

Inde rdaad , de tijd da t België 
omwille v a n de demokra t i se r ing 
en de mensen rech t en z 'n ont-
w i k k e h n g s s a m e n w e r k i n g me t 
Za ï re opzegde ligt niet ve r ach
ter ons . In een land als N e 
der land , da t een rijke e rva r ing 
heeft in he t ops teken van een 
be le rend vingertje, wis t de re 
ger ing niet be te r te ve rz innen 
dan h a a r uit S reb ren ica t e rug
gekee rde b l a u w h e l m e n die ge
tuige -waren van de g ruwe lda 
den begaan d o o r de Bosnische 
Serviërs , s p r e e k v e r b o d op te 
leggen om h u n ach te rgeb leven 
koUega's niet in gevaa r te b ren 
gen en een "diplomat ieke op
lossing" voor he t konflikt niet te 
hypo teke ren . 

H e t sp reekve rbod v o o r de N e 
der landse militairen -was ech te r 
een slag in het water . Enke le 
dagen na de ve rover ing v a n 
S rebren ica bere ik ten toch g ru 
welverha len de ^vesterse media . 
Getu igen ver te lden over lijken 
langs de weg, a fgehakte lede
maten en overgesneden kelen, 
s tandrechte l i jke exekut ies , ver 
k rach t ingen , folteringen, 
b rands t ich t ing , ... 

(Ite^ verder bLz. 5) 

WOENSDAG 19 JUU 1995 

file:///voorden


• De diensten van Stad 
Brussel doen er alles aan 
om het stadsbeeld te ver
fraaien. Z o werden enkele 
krachten ingezet om affi
ches, die 'wild' geplakt wer
den, vî eg te halen. O m 
nieuwe rommel te voorko
men werd toekomstige 
plakkers erop gewezen dat 
aanplakking op die plaats 
verboden was. Van Dale 
kon ons niet helpen en dus 
zijn we nog steeds op zoek 
naar de betekenis van dat 
woord. We vragen ons ook 
af of de Vlaamse Brusse
laar beboet zal -worden in
dien hij op die muren zijn 
boodschap kwijt wil. Aan
plakken is er immers niet 
verboden... 

• Bij nader inzien kunnen 
we het onze Waalse vrien
den niet echt verwijten dat 
zij geen Frans-Nederlands 
•woordenboek — ^vaarin 'af-
fïchage' overigens volledig 
korrekt vertaald wordt — 
ter hand hebben genomen. 
Waalse joemalisten zullen 
het al moeilijk genoeg ge
had hebben om Willy Claes 
te begrijpen. Over de rol 
van de NAVO in J o ^ o -
slavië wil Willy niets var-
steken, daarmee doelend op 
het feit dat hij niets wil 
ontkennen, verdoezelen, ver
bergen of mooipraten. In het 
Frans -wordt dat v/aar-
schijnlijk vertaald als 'Bk 
heb niets op een andere 
plaats te zetten'... 

• Minstens tweehonderd 
vt^agens raakten zaterdag
avond in botsing op de E/40. 
D e grootste kettingbotsing 
op Vlaamse wegen kostte 
gelukkig geen dodelijke 
slachtoffers. E r -werden 
achttien gewonden naar 
het ziekenhuis overge
bracht. 

• D e rijkswacht heeft een 
nieu-w logo. Het -vroegere, 
200 jaar oude embleem was 
te militaristisch en dus 
sinds de demilitarisering 
van de korpsen niet meer 
bruikbaar. He t logo moet 
de -wakende en bescher
mende funktie van de rijks-
•wacht centraal stellen. Bin
nenkort zullen de rijks
wachters ook mogen rond
rijden in hun fonkelnieu-we 
Amerikaanse één-volume-
wagens. Na een prijs/kwa
liteit-vergelijking kwamen 
zij als beste uit de bus. O m 
de nieuwe voertuigen te 
verschalken zullen de per
sonenwagens harder moe
ten kunnen rijden dan 170 
km/u. 

• He t blijft rommelen bin
nen de BRTN. Gertie Chri-
stoffels koos nu ook al 
VTM voor haar geld en 3 
oud-omroepers zullen een 
eis tot schadevergoeding 
indienen voor maar liefst 
30 miljoen fr. De drie zijn 
naar eigen zeggen zonder 
opgaaf van redenen door 
J a n Ceuleers en zijn vrou-w, 
een ex-omroepster, op 
straat gezet. Blijkens de 
verklaringen van Bruno 
Schevemels in Het Laatste 
Nieuivd zou de Vlaamse 
openbare omroep een 
loopje hebben genomen 
met de kontrakten en uit
betalingen. 

VAN DEN 
BRANDE... 
In een intervie-w met De Stan
daard/Het Nieuwsblad zei Vlaams 
minister-president Van den 
Brande (CVP) dat de VU in 
vorige Vlaamse regering „geen 
kommunautair gewicht" nad. 
De Standaard zag er geen gra
ten in de loze uitspraak tussen 
aanhalingstekens in de titel te 
plaatsen. 

Zowel ex-VU-minister Souwens 
als VU-voorzitter Anciaux re
ageerden op de provokatie. Sau-
w^ens noemde ae uitspraak van 
Van den Brande "klinkklare on
zin". Hij bracht in herinnering 
hoe de vorige Vlaamse regering 
van start ging op basis van een 
Vlaams tienpuntenprogramma 
dat voor 95% uit de VU-pen 
gevloeid -was en de basis vormde 
voor het latere Sint-Michiels
akkoord. Sau-wens haalde ver
der de aktieprogramma's rond 
Voeren en Vlaams-Brabant aan, 
de uitbouw van de VDBH en de 
vestiging van de Vlaamse ka
binetten op het Alartelaren-
plein. 

Volgens de ge^vezen VU-minis-
ter is het precies de felle 
Vlaamse houding van de VU die 
de CVP na 21 mei m> pasaran 
deed zeggen. „Men vvdl dui
delijk alle kommunautaire span
ningen onder de mat vegen", 
pareerde Sauwens het spek 
waar Vcm den Brande in De 
Standaard mee schoot. „Met 
ons erbij zou een dossier als dat 
van de sociale zekerheid zeker 
op tafel komen en dat past niet 
in de strategie van Dehaene." 

...OVER 
GEWICHT 
Van den Brande slaagde erin het 
trio geroutineerde joemahsten 
dat hem op de rooster legde nog 
andere onwaarheden te verko
pen. Op de vraag waarom de 
VU niet in de nieuwe Vlaamse 
regering mocht, antwoordde hij 
dat ,,het gebrek aan houvast dat 
de VU-voorzitter bood" hierin 
meespeelde. „Het is belangrijk 
dat men een partner heeft -waar
van men -weet hoe hij zich gaat 
gedragen", preciseerde de CVP-
er. 

Van den Brande verheft de po
litieke voorspelbaarheid en dus 
politieke kontroie van de ko-
alitiepartner tot een kriterium 
om een partij mee in de re-
geringsboot te laten stappen. 
Het zegt veel over de politieke 
kuituur die de regeringsleider 
van Vlaanderens grootste partij 
aankleeft. Eigenlijk is de uit
spraak van de CVP-er een kom-
pliment voor Anciaux en de 
Volksunie. Van den Brande 
geeft immers toe dat de VU-
voorzitter zich niet in de d-wang-
buis van de CVP heeft laten 
dringen. En wie het lijstje van 
de voorgangers van Anciaux 
overloopt, beseft dat ook Frans 
Van der Ebt, Hugo Schiltz, Vic 
Anciaux en Jaak Gabriels voor 
zo'n d-wangbuis gepjist zouden 
hebben. 

Anciaux zelf zag in de uitspraak 
van de CVP-er vooral een angs-
treaktie. „De CVP had gehoopt 
dat de VU bij de verkiezingen 
zou afgaan. Dat zij er sterker 
dan verwacht is uitgekomen, 
maakt hem kregelig." Sauwens 
en Anciaux zijn geprikkeld door 
de uitspraken van Van den 
Brande. Ze beloven de krappe 
CVP-SP-meerderheid in het 
Vlaams parlement een hete 
kommunautaire herfst. 

MATHOT 
Het Luiks gerecht beschikt vol
gens De Morgen over nieuwe 
bezwarende informatie tegen 
PS-er Guy Mathot. Hij zou in de 
periode '88-'93 op een onver
klaarbare wijze een tiental mil
joen frank rijker ge-worden zijn. 
Enkele beweringen van Mathot 
zouden bovendien niet overeen
stemmen met de -waarheid: over 
het tijdstip -waarop hij een villa 
in Zuid-Frankrijk gekocht 
heeft, over z'n onmogeUjke cian-
•wezigheid op het jacht vjin 
Agusta-lobb3fman Cywie, over 
een buitenlandse rekening. De 
kommissie vervolgingen van de 
Franse Gemeenschapsraad 
heeft inmiddels besloten dat 
Mathots parlementaire on
schendbaarheid opgeheven mag 
-worden. 

Vorige week had PS-fraktielei-
der in de Kamer Claude Eerdekens 
het gerecht op een schandehjke 
wijze de mantel uitgeveegd. Hij 
verklaarde niet meer in het ge
recht te geloven. Hij noemde 
onderzoeksrechter Anc'ia een 
"vamp" die zich niets aantrekt 
van de moordenaars van André 
Cools. Hij vond de opheffing van 
de onschendbaarheid van Van-
denbroucke een zware belediging 
en een pubheke veroordeling. 
Hij zei dat het gerecht haast 
uitsluitend in rechtse handen is. 
En "enkel de sociahsten worden 
vervolgd. Niet op basis van fei
ten, maar vjmwege him ideeën." 

Het -was gisteren vier jaar ge
leden dat André Cools ver
moord -werd. Eerdekens gelooft 
niet dat de moordenaars van 
Cools ooit nog zullen gevonden 
worden. Dat is volgens de PS-
fraktieleider te -wijten aan in-
kompetente magistraten die "in 
eer en geweten" de ene pro
cedurefout na de andere op
gestapeld hebben. 

Eerdekens zou beter moeten 
w^eten. De burgemeester van 
Andenne is advokeiat en Kd van 
de kommissies van Justitie en 
Vervolgingen, en voorzitter van 
de kommissie NatureJisaties in 
de Kamer. 

HIROCHIRAC 
Voor de Franse ambassade in 
Brussel betoogden vorige -vrij
dag, op de Franse nationale 
feestdag, militanten van Green
peace tegen de plannen van Chi
rac om te herbeginnen met kem
proeven in de Stille Oceaan. 
Onder hen bevonden zich ook 
o.m. Vljiams parlementshd Willy 
Kuijpers, Sven Gatz, de VU-frak-
tieleider in de Brusselse Hoofd-
stedeüjke Gewestraad, en VU-
senator Bert Anciaux. Deze laat
ste ZcJ overigens in de Senaat 
een voorstel tot resolutie in
dienen -waarin een algemene af
keuring van Chiracs nukleair 
beleid ^vordt naar voor ge
bracht. 

Ook elders in Europa werd he
vig geprotesteerd tegen de ge
plande hervatting van de proe
ven op Mururoa. In Frankrijk 
zelfwas het antinukleair protest 
veel minder he-vig. President 
Chirac zei dat zijn besKssing om 
de proeven te hervatten "van
zelfsprekend onherroepelijk" 
is. 

Niet alle Europese landen den
ken daar hetzelfde over: 7 lid
staten van de EU uitten, bij 
monde van hun minister van 
Buitenlandse Zaken, hun pro
test tegen Chiracs voornemen. 
Zo niet federaal minister Erik 
Derycke (SP) die er tijdens de 
protestronde de voorkeur aan 
gaf om zijn Tunesische koUega 
te ontmoeten. Het is inderdaad 
zo dat de federale regering al 
haar ongenoegen liet bhjken, 
maar misschien had Derycke er 
beter aan gedaan zijn geplande 
afspraak iets te verschuiven. 
Dat was alleszins ook de mening 
van PS-voorzitter Busquin die 
een ietwat fermer protest wen
selijk -vindt. Voor één keer zijn 
we het volledig met hem eens. 

EURO 2000 
De Vlaamse en Waalse open
bare omroepen BRTN en RTBF 
en de Nederlandse NOS hebben 
de handen in elkjiar geslagen 
voor de verslaggeving van het 
Europees voetbalkampioen-
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DOORDEWEEKS 
schap voor landenploegen in 
2000. Het geheel zal onder lei
ding staan van Van Westerloo, 
voormalig direkteur van de 
N O S . De kosten zuUen in de 
tientallen miljoenen lopen, maar 
de omroepen maken zich sterk 
dat zij een groot deel zullen 
terugwinnen door de verkoop 
van uitzendrechten buiten Eu
ropa. 

Uitgaande van de financiële re
sultaten van de twee jongste 
kampioenschappen, in het toen-
mahge West-Duitsland ('88) en 
Zweden ('92) zou de organisatie 
ervan goed zijn voor de eko-
nomie. Volgens de bekomen cij
fers zou België 6 miljard fr. en 
Nederland 20 miljard (r. aan het 
voetbal overhouden. In het jaar 
voorafgaand aan het kampioen
schap zouden in beide landen 
samen 10.000 extra direkte en 
indirekte arbeidsplaatsen ge-
kreëerd w^orden. 

VOEREN 
De Raad van State liet in een 
arrest van 3 juh weten dat het 
omstreden kompromis rond 
Voeren, begin dit jaar, "redelijk 
en diplomatisch" is. De hele 
kwestie draaide rond een aan
passing van het statuut van Voe
ren. De zaak werd, voor de 
verandering, aan het rollen ge
bracht door ons aller Jtk>e Hap
part. 

Tot voor de nieuwe overeen
komst diende de goevemeur, 
indien hij een beshssing van de 
Voerense gemeenteraad wilde 
vernietigen, enkel het advies 
van het zgn. kollege van goe-

vemeurs te vragen indien het 
nkt draaide om een taalaspekt. 
De Franstaligen vonden dat hij 
van die uitzondering te veel ge
bruik maakte en in een nieuw 
komprom.is werd overeengeko
men dat de goevemeur nu eerst 
het advies moest vragen of het 
ook daadwerkelijk een taalas
pekt betrof. Die nieuwe rege
ling betekent indirekt dat het 
kollege de goevemeur buiten 
spel kan zetten. Want, ook al 
gaat het om een advies, in de 
praktijk is het erg lastig voor de 
goevemeur om er geen rekening 
mee te houden. 

De indieners van de klacht, vier 
Vlaams Blok-parlementsleden, 
komen dus van een kale kermis 

'thuis en werden daarenboven 
verplicht de gerechtskosten zelf 
te dragen. Over de klacht die de 
VU indiende, via VU-kamerlid 
Hu^o OLurtd en de Voerense 
VU-gemeenteraadsleden Jean 
Duljdderu en Vic Walpot, is nog 
geen uitspraak gedaan. 

DE BREUK 
GELIJMD? 
Afgelopen weekeinde is het tot 
een gesprek gekomen tussen het 
IJzerbedevaartkomitee en het 
IJzerbedevaardersforum. Zoals 
geweten eist het Forum in
spraak in het komitee. Het Ko-
mitee van zijn kant vindt dat er 
daartoe voldoende mogelijkhe
den geboden werden. 

Het Komitee en het Forum heb
ben ingezien dat de IJzerbe
devaart niet het geschikte mo
ment is om openlijk ruzie te 

maken. Het koninginnestuk van 
de Vlaamse beweging moet er 
blijven voor elke Vlaming en dat 
beseffen beide kampen gelukkig 
maar al te goed. 

De resultaten van dit eerste ge
sprek zijn vooralsnog niet be
kend. Begin augustus zullen Li
onel Vandenberghe, Carloé Van 
Louwe, BartMaddend (namens het 
komitee). Peter De Roover en Jan 
Jambon (namens het forum) op
nieuw bij elkaar komen om ge
schillen op een rustige manier 
bij te leggen. 

EURANTEX 
Het weekblad Humo pakt deze 
week opnieu'w uit met een 
stukje Eurantex. Ter herinne
ring: Theo Kelchtermaru) leverde 
voor deze onderneming van de 
BeauUeu-^oe.^ een bouwver
gunning af in een a^arisch ge
bied. De Vlaamse CVP-minister 
werd daarvoor zv^aar op de vin
gers getikt door het Brusselse 
Hof van Beroep. Kelchtermans 
hield zich een tijdje gedeisd, 
maar één keer alle blikken weer 
naar ander politiek nieuws aan 
het zoeken w^aren, gaf hij zijn 
vriend De Clerck alsnog waar hij 
om gevraagd had; het gebied 
werd omgetoverd tot industriële 
zone. 

Tijdens een vergadering van de 
Vlaamse regering begin juni 
werd de gewestplan wijziging 
goedgekeurd, in afwezigheid 
van oud-VU-minister Johan 
Sauwenö. Deze kon op het tijd
stip van de vergadering onmo
gelijk aanwezig zijn, en dat wist 
de CVP-top. Zonder Sauwens 

STRAFFE TOEREN 

Rood van schaamte zou ik 
worden. Rood tot achter mijn 
oren. Als ik ze bezig hoor op 
I I juli-vieringen moet je ze 
tegenhouden want ze gaan de 
wereld op hun kop zetten. Zij 
gaan Vlaanderen geven waar 
het recht op heeft. Zij gaan 
België op haar plaats zetten. 

Van den Brande brult weer. 
Zij het met schokkende stem. 
Hij is de hoeder van alle on
heil. Hij is de Vlciamse waar
borg in de Vlaamse regering. 
Tobback bepleit met veel bra
voure de afschaffing van de 
facihteiten. Voorwaar heeft 
ook hij op 11 juli de Vlaamse 
snaar gevonden. Kompleks-
loos als altijd speelt hij de 
eerste viool. 

J e moet maar durven. De 
kakelende kippen van Jean-
Luc zetten een leeuw^enma^-
ker op! De dag nadien heb
ben ze een kater w^aar ze de 
komende 364 dagen van moe
ten bekomen... tot de vol
gende Vlaamse hoogdag. 

Arm Vlaanderen dat zo'n po
litici heeft verdiend. Met een 
hoogheidswaanzin die grenst 
aan het ongelooflijke durven 

en met een SP die koste wat kost 
opnieuw in de Vlaamse regering 
wilde was het voor de CVP niet 
al te moeilijk om de wijziging er 
door te krijgen. De enige kans 
om het bedrijf niet van de grond 
te laten komen, is het weigeren 

ze dan op de koop toe nog 
beweren dat zij, en niet de 
VU, het Vlaamse imago van 
de vorige Vlaamse regering 
hoog hielden... 

Vrienden, het wordt de hoog
ste tijd dat we afgeraken van 
het frustratie-nationahsme. 
Het wordt hoog tijd dat we 
met een gezond-durvende 
zelfzekerheid ons Vlaming
zijn manifesteren. Los van ge
voelens die slechts kunnen 
floreren in een vijand-beeld. 
Maar ook los van gevoelens 
die slechts ontstaan uit een 
eigen-frustratie. De kake
lende kippen en blatende 
schapen staan 364 ochtenden 
op met rode wangen. Vol van 
schaamte. Zij imponeren niet 
door straffe toeren uit te halen 
op I I juh. Zij roepen slechts 
meehj op. Ocharme. 

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter. 

van een bouwvergunning. Mis
schien lukt dat voor Eurantex, 
maar of andere geïnteresseerde 
industriëlen daar zomjiar tegen
gehouden kunnen worden, is 
nog maar de vraag. 

GEEN KORREKT BEELD VU-VERKIEZINGSUITGAVEN 

Vorige vrijdag zette De Stan
daard met volgende titel zijn 
lezers op een verkeerd spoor: 
VU betaalt meedt voor guiwt kie
zer. In de aanhef luidde het: De 
Volkdunie trok voor de parlements
verkiezingen van 21 mei het meed te 
geld uit voor elke verkregen dtem. 

De krant had naar eigen zeg
gen de officiële aangiften die de 
Vlaamse partijen bij de kon-
trolekommissie in het parle
ment moesten indienen inge
keken, 's Anderendaags, toen 
de krant melding maakte van 
de boze reaktie van VU-voor-
zitter Anciaux, was sprake van 
een rondvraag bij de Vlaamse 
partijen. 

De berichtgeving over de VU-
verkiezingsuitgaven -werd op 
het VU-sekretariaat niet erg 
gesmaakt. Er viel ook heel wat 
op aan te merken. Ten eerste 
omdat de vaststelling dat de 
VU het meeste geld uitgaf per 
verkregen stem, eigenlijk ir
relevant is. Die vaststelling 
zou pas terzake doen, wanneer 
de V u het wettelijk toegelaten 
maximum overschreden had. 
Maar dat gebeurde niet: de 
Volksunie bleef met haar uit
gaven (44,8 miljoen), welis
waar nipt, onder het toege
laten wettelijk maximum van 
45 miljoen frank. Overigens 
overschreed geen enkele partij 
ruiar eigen zeggen het wettelijk 
maximum. 

Het is nuttig er aan te her
inneren dat een pohtieke partij 

de uitgaven voor de verkie
zingen plant en besteedt voor
aleer de verkiezingsuitslag be
kend is. In pohtieke reklame-
middens weet men welke be
dragen en welk bestedings
patroon nodig zijn om een vol
doende dekking te bereiken, om 
er anders gezegd zeker van te 
zijn dat de politieke boodschap 
die een partij wil verspreiden, 
voldoende gehoord, gelezen en 
gezien wordt. 

In Vlaanderen opteerde alleen 
Agalev er niet voor om een 
minimale dekking te bereiken. 
Dat kan men moedig vinden, 
maar het is biezonder twij
felachtig of zo'n moedige 
keuze stemmen oplevert. In 
groene middens was dit punt 
na de teleursteUende verkie
zingsuitslag trouwens het 
voorwerp van hevige diskus-
sie. 

De v u opteerde als kleine 
partij wél voor die minimale 
dekking, en de hogere uit
gaven die daarmee gepaard 
gaan. We herhalen dat de wet
gever deze uitgaven expliciet 
toegestaan heeft. Het is dan 
logisch dat een partij met min
der kiezers die voor een mi
nimale dekking kiest, na de 
verkiezingen per verkregen 
stem aan een hogere uitgave 
komt dan een grote partij met 
een gelijkaardige (of grotere) 
dekking. We vinden het on
eerlijk dat een kleine partij als 
de Volksunie na de stembus

slag impliciet spüzucht ver
weten wordt, terwijl ze net als 
grote partijen de wet na
leefde. 

Maar er is meer aan de hand. 
Het cijfer van 44,8 müjoen 
frank VU-verkiezingsuitga-
ven waar de krant de hand 
wdst op te leggen slaat op de 
uitgaven voor de nationale 
VU-kampagne, de uitgaven 
voor de arrondissementele 
kampagnes en een belangrijk 
deel van de uitgaven ter on
dersteuning van de diverse in
dividuele lijsttrekkers. De VU 
w âs niet verphcht deze on
dersteunende uitgaven aU par
tij aan te geven. 

In die zin voerde de VU een 
sobere kampagne; ze besliste 
bvb. om geen 20m2-borden te 
gebruiken. Alleen voor de 
Limburgse kampagne van 
Sauwens maakte de VU een 
uitzondering omdat de gew^e-
zen VU-minister het moest op
nemen tegen zwaargew^ichten 
als Kelchtermans en Gabriels. 

Om een volledig en korrekt 
beeld te krijgen van de ver
kiezingsuitgaven van de ver
schillende partijen zouden de 
partijkampagnes moeten sa
mengeteld worden met de uit
gaven voor de persoonlijke pu
bliciteit. Deze Iciatste uitgaven 
vallen volledig ten laste van de 
kandidaten. „Dit Zou een heel 
ander beeld geven", merkt 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
terecht op. 

„Hoe valt het anders te ver
klaren dat de sobere VU-kam
pagne een pak duurder zou 
zijn uitgevallen dan bv. de 
CVP-bamum-reklame met 
tw^ee reeksen 20m2-alfichage, 
met extra-katernen in aUe 
Vlaamse weekbladen, met 
feesten in het Boudewijnpark 
en Flanders-Expo, met optre
dens van Vlaamse zangers en 
zangeressen....?", vraagt An
ciaux zich af. Hij meent dat 
voor de CVP een bedrag van 
om en bij de 100 miljoen wel
licht realistischer zou zijn dan 
de gedeklareerde AA,A miljoen, 
per kiezer gerekend volgens 
De Standaard het laagste be
drag van alle Vlaamse par
tijen. 

Het is tenslotte in pohtieke 
middens een publiek geheim 
dat er met de verkiezingsuit
gaven heel wat gesjoemeld 
•wordt. Gewezen VU-senator 
Laurend Appeltand deed hier
over in W I J van 5 april jl. een 
boekje open. Als je weet hoe
veel een 20m2-bord kost, kan 
je gewoon al de visu vaststellen 
welke politici het toegelaten 
maximum voor hun verkie
zingsuitgaven overschrijden, 
vertelde hij. 

Volgens Appeltans doet men de 
verkiezingsuitgaven binnen de 
w^ettelijk toegestane marges 
kloppen. Hij gaf het voorbeeld 
van een bedrijf dat een deel 
van de affiches van een kan
didaat betaalt. Een praktijk 

die ondanks het -wettelijk ver
bod nog steeds niet in onbruik 
is. Het bedrijfin kwestie boekt 
die uitgave als "algemene 
drukwerken" of zo, uitgevoerd 
door firma x. Er is toch nie
mand die kontroleert om 
welke drukwerken het gaat. 
En de politikus in k%vestie is 
niet verphcht om bekend te 
maken van waar de financiële 
middelen voor zijn verkie
zingsuitgaven komen. 

De kontrole op de beperking 
van de verkiezingsuitgaven 
noemde Appeltans "een la
chertje". Tenzij iemand een 
klacht indient, wordt er im
mers niets gekontroleerd. En 
hoe moet een klager bevrijzen 
dat een bepaald politikus z'n 
budget overschrijdt? Hij moet 
alle borden kunnen kontro-
leren, advertenties, brieven en 
pamfletten tellen, etc. Zo'n 
grondige en volledige kontrole 
is in het huidige kader van de 
wet een onmogehjke zaak. 
Maar het verhinderen van een 
diepgaande en aüesomvat-
tende kontrole was destijds 
tegeUjk een bewuste keuze van 
een meerderheid politici, 
waartegen Appeltans zich ver
zet heeft. En zolang de ver
plichting om de bronnen van 
de financiële middelen bekend 
te maken ontbreekt, zal de 
wetgeving op de verkiezings
uitgaven en partijfinanciering 
een slag in het water blijven. 

(Pdj) 
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WEIMAT 
TUSSENKOMST NELLY MAES BIJ BELEIDSVERKLARING: 

GEEN HEMEL OP AARDE 
De tussenkomst van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Nelly 
Ma&i begon met een citaat van 
Max WiidLem over het kultuur-
beleid, dat zich evenwel leent 
voor een ruimere interpretatie: 
„De tank van het beleid inoet erop 
gericht zijn het ge.)toorde evenwicht 
te herjteilen, 3e invloed van de eko-
nomLiche dektor tot redelijke ver
houdingen terug te dringen en ruimte 
te dcheppen voor de et'uche, ejtetuche 
en metalyduwhe noden." Maes 
stelde vast dat het niet goed gaat 
en dat dat het uitgangspunt van 
de regeringsverklaring zou 
moeten zijn. Het heeft geen zin 
om te spreken van een 'nog 
beter Vlaams imago in het bui
tenland' als niemand er zeker 
van is dat het nu al goed is, het 
heeft geen zin om te spreken 
voor een 'verbetering van het 
leefmilieu' als men voorbijgaat 
aan de degradatie ervan, ... 

VAGE TERMEN 
Zij vroeg de Vlaamse regering 
dan ook een resultaatverbinte
nis aan te gaan met het par
lement. Op die manier wordt 
het gemakkelijker om het re
geringswerk te beoordelen. 

N. Maes: „De regering moet geen 
vage tennen gebruiken, maar dui
delijk zeggen wat de bedoeling u. Ze 
moet aangeven welke üutrumenten 
ze ter beschikking beeft en volgeru) 
welke normen het beleid zal worden 
gevoerd. Daarna zullen wij de re-

NelLy Moed: "Het onderwijd zou ortze grootdte zorg moeten zijn. 

gering vragen onj haar reduitaten 
voor te leggen." 

De VU-volksvertegenwoordi-
ger sprak daarna uitvoerig over 
de dalende k-waliteit van de 
leefomgeving, zowel in de 
steden als op het platteland. 
Waar de eersten broeihaarden 

zijn van sociale ellende, wordt 
het platteland haast letterlijk 
vergast. Die vaststelling belette 
de nieuwe Vlaamse regering 
evenwel niet om het oor
spronkelijke MAP te handha
ven. 

Ook de verklaringen rond het 

% t 

onderwijs zijn Maes een doorn 
m het oog. 

N. Maes: „Het onderwijd zou onze 
grootdte zorg moeten zijn. Het brengt 
in elk geval wel de grootdte kodten 
mee. Moet de vrijheid blijven pri
meren op de kwaliteit? Volgeru de 
doeUtellingen van de nieuwe regering 

UIT HET LEVEN GEGREPEN /3 
SCANDALE! „Pamela Anderson, elle a 
vendu les photos osées de sa nuit de noces. 
Au moment oü elle vient de perdre son 
bébé." 
- Omslag van France Dunanche, 17 juli '95 

APOKALYPS. Opnieuw duizenden dode 
vissen in de Westhoek. Dit keer door een 
samenspel van zuurstoftekort door de he
vige warmte, de overvloedige regenval en 
de afvalstoffen (van landbouw, industrie, 
gezinnen) die vanuit riolen naar Lovaart 
en IJzer stromen. In Vlaanderen loopt 
regen- en rioolwater nog steeds door de
zelfde riolen, de zuiveringsinstallaties 
kunnen de toevloed niet aan. Gevolg dui
zenden doden vissen, vooral brasem, 
snoek en karper. 
Op dezelfde teieks het bericht gelezen dat 
het zeewater aan het Oostends Klein 
Strand meer vervuild is dan normaal, ook 
daar kw^am het niet gezuiverde afvalwater 
rechtstreeks in de vi'aterlopen terecht. 

SCONE. Zondagavond op TV een 
woordje bijgeleerd. In de knappe Britse 
misdciadfllm Dandeleon Dead bakt de ge-
respekteerde jurist Herbert Armstrong 
letterlijk een koekje voor zijn konkurrent 
Oswald Martin. Om deze uit te schakelen 
stopt hij het gebakje, dat hij een dcone 
noemt, vol met arsenicum. Met de ge
kende gevolgen. 
Een scone is volgens het woordenboek een 
„plat cakeje". Maar weet iemand R.Asmus 
te vertellen of het misschien, eventueel, al 
dan niet, ook een oud Vlaams woord is? 
Gr. antw. adr. red. 

w 
FLANDERS BRILJANT. „Ik ben geen 
Blut und Bodem-mannetje, dat id abdurd met 
mijn joodde worteb, evenmin een patriot, maar 
een realidt. 10 jaar geleden zou ik niet met een 
Vlaamd initiatief uitgepakt hebben, maar van
daag u dat vanzelfdprekend. Vlaanderen id 
ingedteld op de 2ld te eeuw en overkladt België wat 
dynamiek en mogelijkheden betreft. De Flanderd 

Briljant dhowt de technologUche kundigheid en 
de kundtzinnigheid van Vlaanderen. Hij pad t bij 
Ruheru, Breugel, Van Dyck en de huitoritche 
kadteUn." 
- Charles Friedrich (Flanders Briljant) in 
Trendd, 6 juli '95. 

w 
KORENBLOEM. Vroeger algemeen. Te-
genw^oordig steeds zeldzamer. Morgen he
lemaal verdwenen. 

GEILAARD. Sommige lieden is niets té 
om aan hun vieze lusten te voldoen. Zo 
heeft de politie van Ontario een man 
aangehouden die voortaan als stront-man 
door het leven moet gaan. Die heer had 
namelijk de gewoonte om dames die open
bare toiletten gebruikten vanonderen te be
gluren, dat hij daarvoor in de beerput 
diende af te dalen -was de geilaard niet te 
veel. 
Een van de geviseerde dames wendde zich 
,, verbaasd en ongerust" tot de politie met 

w 

de mededeling dat ,,een onbekende haar 
vanuit de closet-pot had aangestaard". 
Omdat ook een tweede vrouw een ge
lijkaardig verhaal deed trok de politie op 
póid en kon de man aanhouden. „Hij zat 
onder de uitwerpselen en verspreidde een 
walgehjke geur", noteerde de politieman in 
zijn verslag. 
De geilaard virordt van zedenschennis be
schuldigd en van het zich bevinden op een 
plaats die slechts door bevoegden mag 
betreden worden. 

w 
TE KOOP. 2 geiten, moeder en dochter. 
Paard merrie, 9j. met goede papieren, 
geschikt als spring + wandelpaard, zeer 
braaf en correct. 
- Gelezen in De Beiaard, 15 juli '95 

HANDPALM. Colin Leaky is hoogst 
ongelukkig. Wanneer hij met koUega's 
over het voorwerp van zijn onderzoek 
praat lopen ze giechelend -w&g. Deze 
Britse bioloog zoekt namelijk een ver
klaring waarom mensen winden laten na
dat zij bonen hebben gegeten. Dr. Lakey is 
nochtans reeds goed opgeschoten met zijn 
speurwerk de mensheid ten bate. Ten 
minste 1 op 5 stervelingen heeft er mee te 
maken en op de ^vinderige eilanden van 
het trotse Albion zou het een van de 
belangrijkste oorzaken van ^verkverzuim 
zijn. Het heeft, aldus de speurder, allemaal 
te maken met chemische stoffen die be
horen tot de groep van isopropanol. Laat 
dat duidelijk zijn. 
Om de samenstelling van dat soort winden 
te kunnen ontleden heeft de wetenschap
per de flatometer uitgevonden en die ma
chine heeft hem geleerd dat menselijke 
winden samengesteld zijn uit w^aterstof, 
metaan en kooldioxide. Wetenschappelijk 
gezien hoeft dat goedje niet vies te ruiken, 
w^aarom het dat dan wel doet? Daar breekt 
de bioloog zich thans het slimme hoofd 
over. 
Ondanks aUe onbegrip van kollega's en 
overheid drijft de man zijn wil door. In zijn 
bedrijfje Peas e3 Bearu (erwten en bonen) 
te Cambridge heeft hij een bonesoort 
ontwikkeld die geen, tot nau-weUjks win
den produceert, lïen weldaad voor de 
mensheid noemen wij dat. Er zijn er die 
voor minder de Nobelprijs hebben ont
vangen ! 
Wie dit verhaal leest zal met vertedering 
terugdenken aan ,Bartje en de bruine 
bonen'. En aan onze wijze huisdokter-
zaliger die moeder steevast -waarschu-wde 
,,hever uit, dan in de buik" wanneer het 
zoontje weer eens te veel bonen had 
gegeten. 

% 
GROETEN. Vanwege 

R-Asmus 

blijkbaar wel. Ik dtelmijde vraag of 
die vrijheid niet gerealueerd kan 
worden binnen pluralutuche gehe
len. Voorwaarde Li dan wel dat die 
meer kwaliteit én een hogere par
ticipatiegraad van alle betrokkenen 
kunnen garanderen. WLJ hebben het 
duurdte dekundair onderwijd van Eu
ropa en daarnaast ook het grootdte 
aantal zittenblijverd: het u dus ab-
doluut niet het bedte in Europa." De 
regering moet ook eindelijk 
stoppen met het inkrimpen van 
het budget van het kunston
derwijs. Op het universitair ni
veau herhaalde zij de VU-eis 
voor de Vlaamse universiteit. 
Vanuit haar overzicht over de 
hele regio kan deze haar kam-
pussen én haar opties gaan 
spreiden. 

Ter afronding van haar kritiek 
op het onderwijs, pleitte Maes 
nog voor een betere leraren-

3 opleiding. Het beroep met op-
a gewaardeerd worden, zowel 
=* naar kwaliteit als naar loon. 

Dat moet zorgen voor een in
stroom van betere en meer ge
motiveerde krachten. In dat
zelfde kader sprak zij zich ook 
uit voor het invoeren van een 
sabbatjaar voor leerkrachten, 
een mogelijkheid tot herbron
ning, en voor een verplichte 
navorming. 

GEEN OVERBODIGE LUXE! 
Maes maakte zich ook vrolijk 
over het feit dat in het regeer
akkoord vermeld stond dat kui
tuur geen overbodige luxe is. 

N . Maes: „Ik heb het twee keer 
gelezen en het dtaat er wel degelijk. 
Aid de regering denkt dat wij daar
door getroodt zijn! Een regering die 
zegt dat zoietd eddentieeU geen over
bodige luxe id! Dat ontroert ons te 
zeerdte." In dit verband sprak zij 
de hoop uit dat het kultuur-
beleid zich zou afzetten tegen 
een al te verregaande kommer-
cialisering. Wat de regering nu 
belooft, geeft daarvoor echter 
onvoldoende garanties. Het is 
voor haar ook tekenend dat de 
ministeries van Kuituur en Me
dia bij twee verschillende mi
nisters zijn ondergebracht. 

Ook het gebrek aan voldoende 
en degelijke kulturele infra-
struktuur werd door Nelly 
Maes op de korrel genomen: 
„Het id niet nodig dat elk Vlaams 
dorp een dchouwburg heeft, maar het 
id ook niet normaal dat het Ballet 
van Vlaanderen dlechtd op 6plaat
den in Vlaanderen kan optreden en 
dat het voor de redt is aangewezen op 
het buitenland bij gebrek aan vol
doende infradtruktuur. Waar zijn we 
dan mee bezig? Kuituur heeft nood 
aan beduidend meer middelen." 

De VU-politika besloot haiar 
tussenkomst door erop te wijzen 
dat de nieuwe regeringsverkla
ring te veel de hemel op aarde 
belooft terwijl de middelen en 
de instrumenten daarvoor noch
tans ontbreken. 

N. Maes: „ Wij zijn benieuwd naar 
de konkretidering. AL het nodig id, 
zijn wij graag bereid om de kon-
dtruktieve dialoog aan te gaan. We 
kunnen het niet allemaal in één keer 
De regering mag erop rekenen dat 
wij met de doddierd op tafel de 
kwaliteit, niet alleen van de kuituur, 
het onderwijd, het leefmilieu, ... zul
len verdedigen, maar ook zullen 
proberen bij te dragen tot de kwaliteit 
van het damenzijn van het Vlaamde 
parlement." Tot zover Nelly 
Maes. 
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OF NIET? 

DE OVERHEID LICHT VOOR 
De Federale VoorLlchtlngédleiidt is nog altijd beter 
bekend onder de naam Inbel. D e dienst heeft de 
dubieuze eer vaker zelf in het nieu^vs te komen dan 
zijn kampanjes. En dan is het nog altijd de vraag of 
die kampanjes hun doel bereiken. 

I
nbel werd opgericht in 1962 
met als hoofdopdracht: „Bel
gië in het buitenland beter te doen 
kennen en het verzamelen van een 

documentatie betreffende het natio
naal patrimonium en de nationale 
werkzaamheden en verwezenlijkin
gen. " Inmiddels is daar aan toe
gevoegd dat de burger dient 
voorgelicht te worden. 

Voorlichting onderscheidt zich 
van reklame hoofdzakelijk door 
het resultaat dat ze tracht te 
behalen: reklame is in de eerste 
plaats gericht op verkoop, hoe 
hard snelle reklamejongens ook 
mogen schreeuwen dat zij in
formatie verschaffen. Voorlich
ting heeft per definitie geen uit
staans met verkoop: kennisver
groting en gedragswijziging zijn 
hier de sleutelwoorden. Rijge
drag is een standaardvoorbeeld: 
kennis nemen van wat alkohol 
kan veroorzaken om daarna het 
drink/rijgedrag aan te passen. 
De kampanje rond de staats
hervorming was er een van ken
nisvergroting. Deze en andere 
kampanjes worden overwegend 
door non-profït-organisaties en 
door de overheid de wereld in
gestuurd. 

KONTAKTEN? 
Uit Inbels jaarverslag van 1993 
leren we dat de dienst dat jaar 
met bijna A miljoen burgers kon
takten had. In naakte cijfers 
klopt dat, mciar het absoluut 
aantal van burgers dat kontakt 
had met Inbel is beduidend la
ger. Bij die 4 miljoen kontakten 
zitten bv. al 952.000 nununers 
van Feiten, het weekblad van 
Inbel dat bericht over de mi
nisterraad: in 1993 ontvingen 
17.000 mensen 56 exemplaren. 
Gezien de overgrote meerder
heid het blad gratis in de bus 
krijgt, is het nog de vraag of het 
ook gelezen wordt. 

Onder het hoge aantal kon
takten bevinden zich ook nog 
eens bijna 2,7 miljoen folders die 
onder meer verspreid werden 
via de postkantoren. Of zij ook 
daadwerkelijk afnemers hebben 
gevonden is niet geweten. Dat 
laatste is het meest wjiarschijn-
hjk bij mensen die een aanvraag 
hebben gedaan voor meer in
formatie. In '93 gebeurde dat 
271.000 keer, waarvan al 
130.000 over de Staatshervor
ming en 80.000 over het Globaal 
Plan. 

In wat voorafging vinden ŵ e 
dus vooral cijfers van uitgaande 
boodschappen. Over de ont
vangst ervan beschikt Inbel niet 
over voldoende gegevens, over 
de effektiviteit — kennisvergro
ting of gedragswijzing — nog 
minder: het geld voor grondige 
evaluaties ontbreekt. 

POLITIEK BENOEMD 
De geloofwciardigheid van de 
boodschapper is bij voorlichting 
van kruciaal belang. De Ta
baksfederatie die een hoffehjk-
heidskampanje (in voorhch-
tingsvorm) doet om het roken in 
stand te houden is bv. onge

loofwaardig en wekt slechts 
wrevel. Ook hier wringt het 
Inbel-schoentje: wie deelt er in 
naam van de overheid, in naam 
van het algemeen belang, de 
lakens uit bij de Federale Voor
lichtingsdienst? Dat is Mieke 
Van den Berghe, oud-woordvoer-
ster van Dehaene en dus van 
CVP-signatuur. In dit land me
nen andere partijen dan natuur
lijk ook recht te hebben op een 
shppendrager in het hogere ka
der. 

We berichtten vorige week al 
dat Elio Bi Rupo (PS) zijn 
woordvoerster, Monique DLtcal-
diud ten zeerste had aanbevolen. 
De dame zou volgens Knack bij 
Di Rupo weg moeten omdat zij 
niet voldeed, maar die onbe
kwaamheid mocht haar niet be
letten adjunkt-direkteur-gene-
raal te w^orden bij Inbel. Een 

Mieke Van den Berghe bij haar vorige bacut. De direkteur-generaal 
van Inbel heeft een nieuwe koUega-oud-woordvoerder ruuut zich 
gekregen. 

funktie die haar jaarlijks de niet 
onaardige som van 4 miljoen fr. 
bruto zou opleveren... Hjiar ge
buisde koUega-PS'er Pierre Ca-
royez, die eigenlijk min of meer 
recht had op de job van Dis-

calsius, kreeg smartegeld in de 
vorm van een loonsverhoging. 
Gevolg: een gat in het budget, 
minder informatie naar de bur
gers en zeker geen geld voor 
grondige evaluaties. 

VRAAG 
Op vraag van VU-senator Bert 
Anciaux antwoordde premier 
Dehaene dat hijzelf uitdrukke
lijk had gevraagd om de funktie 
bij Inbel, die reeds vrij was sinds 
1991, opnieuw in te vullen. Voor 
de job stelden zich slechts twee 
mensen kandidaat, één interne 
(Caroyez) en één externe (Dis-
calsius). Dat zijn opmerkelijk 
•weinig kandidaturen gezien het 
riante loon, de relatieve vastheid 
van betrekking en de massale 
%verkloosheid. 

Maar er is meer: was de be
noeming van Discalsius niet al 
eens ongedaian gemaakt omdat 
deze teveel zou kosten? 

J.L. Dehaene: „Het id juidt dat 
een eerste beóluiiiing werd vernietigd 
wegend een negatief advied van de 
indpektie van Financiën. Het po
litieke evenwicht bij Inbel wordt 
weerspiegeld in de öamendtelling van 
de Raad van Bedtuur. In de da
gelij kde bezigheden van Inbel id geen 
wijziging gekomen zodat de geloof
waardigheid van de diendt niet in het 
gedrang komt." 

(gv) 

VOLKERENMOORD IN SREBRENICA 
(vervolg van blz. 1) 

De woorden van Chirac w^egen 
loodzwaar op het verdere ver
loop van de gebeurtenissen in 
Bosnië. De Franse president 
had eerst opgeroepen om Sre
brenica te heroveren, maar hij 
stond met z'n militair en politiek 
weinig realistische oproep al
leen. Pohtici in andere lidstaten 
verdenken hem ervan z'n voor
stel enkel gedaan te hebben om
dat hij wist dat hij niet gevolgd 
zou w^orden. 

ZEPA 
Maandag hebben de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de 
KU de verovering van Srebre
nica als onherroepeüjk geak-
teerd. Ze hebben zich ook al 
neergelegd bij de verovering 
van Zepa, de tweede VN-vrij-

zone in oostelijk Bosnië waar 
zowat 12.000 Bosnische mos
lims hun toevlucht gezocht heb
ben. Terwijl het EU-overleg 
over Bosnië nog aan de gang 
w^as, verklaarde de Russische 
minister van Buitenlandse Za
ken Kozyrev dat een oplossing 
voor Bosnië niet met mihtaire 
middelen kan cifgedvsrongen 
worden, enkel miet politieke. Hij 
strooide zout in de Europese 
wonden door te vragen welke 
van de Europese hdstaten -wer-
kehjk bereid is oorlog te gaan 
voeren in Bosnië. 

En er is inderdaad geen vî es-
terse staat bereid grote prin
cipes in Bosnië mihtair te gaan 
verdedigen. Voor de bevrijding 
van Koeweit, of de Falklands, 
w^erden die principes nochtans 
w êl bovengehaald, zij het vooral 

als kamoeflage. Maar nu wil 
niemand sterven voor Srebre
nica. Of toch. Teruggekeerde 
blau'whelmen vertellen verhalen 
over vrij-willigers uit moslim
staten die aan de zijde van de 
Bosnische moslims strijden. Het 
gaat veelal om overtuigde mos
limfundamentalisten, vvdens in
terpretatie van de koran vaak 
niet overeenstemt met de re-
ügieuze praktijken van de vrij 
gematigde "Europese" moshms 
uit Bosnië. Het westen doet er 
goed aan te beseffen dat de 
moslimwereld, die al niet hoog 
oploopt met de grote VN-prin-
cipes, niet nalaat te ^vijzen op de 
laiïe en hypokriete houding van 
de VN, de Navo en de Europese 
Unie in Bosnië. Het zijn niet 
alleen de verschrikkehjke ge
beurtenissen, maar ook de wes-

KAMERLID GEERT BOURGEOIS: 

„AUTORALLrS OP GESLOTEN OMLOOP! n 

Het dodehjk ongeval tijdens 
de Jongste autorally van leper 
gaf stof tot diskussie in de 
bevoegde Kamerkommissie. 
Als reden om de rally na het 
ongeval toch te laten door
gaan, w^erd o.a. de vrees voor 
de reakties van rallyfanaten 
aangevoerd. Maar volgens 
goed ingewijden houdt leper 
graag de mythe in stand dat de 
rally veilig is. VU-kamerhd 
Geert Bourgeois denkt daar 
anders over. Hij vindt dat het 
noodlottige ongeval in de eer
ste plaats de vraag oproept 
naar de verantwoordelijkhe
den. Aldus werd de kersverse 
staatssekretaris voor Veilig
heid, J a n Peeters, onder vuur 
genomen. 

G. Bourgeois: „Ik vind de re-

aktie van de heer Peeterd ont
goochelend. Hij dpeeOe de houding 
van de leperde burgemeedter uit 
tegen de heer Andomd. De bur
gemeedter diende in de eerdte plaatd 
zijn verantwoordelijkheid te ne
men. Dit gebeurde waarjichijnlijk 
niet uit angdt voor étemmenverlied. 
De VU vindt dat de profeddionele 
rally'd georganiseerd moeten wor
den opeengedloten omloop, meteen 
veilige afdtand tudden de omloop en. 
de toedchouwerd. Daarbij moet een 
duidelijk onderdcheid gemaakt 
worden tiudcn rallg'd en auto
zoektochten, die een andere naam 
zouden moeten krijgen. De vei
ligheid kan nooit helemaal worden 
verzekerd. In leper waren 5.000 
menden ingedchakeld voor de vei
ligheid. Dat heeft het ongeval niet 
kunnen voorkomen. De menden-
hagen zijn levende dranghekken 

geworden. Daarnaadt vormen deze 
weddtrijden een aarulag op het 
milieu en de rudt van de bewoners. 
Aan deze zaak id ook een etidch 
adpekt verbonden: deze dnelheidd-
raced op de openbare weg zijn niet 
verenigbaar met de kampagned 
voor defendief rijden en meer vei
ligheid. " 

Staatssekretaris Peeters gaf 
toe vragen te hebben bij de 
opportuniteit van dergehjke 
•wedstrijden op de openbare 
weg. Toch wilde hij niet voor
uitlopen op de beslissingen 
van de nieuw geïnstalleerde 
werkgroep. Kamerlid Bour
geois merkte tot slot op dat de 
organisatoren betrokken wor
den bij het overleg, de te
genstanders •worden enkel ge
hoord. 

terse houding die in Bosnië ver
der haat zaait. 

Maar voorlopig •wegen voor het 
^vesten realpohtiek en pragma
tisme nog steeds zwaarder dan 
principes. Die realpohtiek zegt 
dat de Bosnische oorlog uit-
eindehjk een beperkt konflikt is, 
maar op korte termijn •vrij uit
zichtloos en met grote risiko's 
voor een uitslaande brand in de 
regio. En die dreiging wordt pas 
echt groot w^anneer het westen 
zich echt in het •wespennest zou 
mengen. De geschiedenis van 
de Balkan heeft wel voldoende 
aangetoond •welke risiko's de 
uitbreiding van zo'n konflikt in
houdt. 

GORAZDE 
Met de uitsluiting van de ra-
dikale mihtaire optie, zijn de 
keuzemogehjkheden van de VN 
nu zeer beperkt, en houden ze in 
ieder geval verder gezichtsver-
hes in: ofwel de blauwhelmen 
terugtrekken, en de ogen sluiten 
tot het •wapengekletter ophoudt; 
ofwel opnieu^w de Bosnisch Ser
vische •wet van de sterkste on
dergaan, en tegehjk voor een 
"diplomatieke" of "politieke" 
oplossing ijveren. Dit laatste 
houdt natuurlijk het verhes in 
van Srebrenica en ook Zepa (de 
Nederlandse Buitenlandmini
ster Van Mierlo stelde al voor 
om Zepa door de blau^vhelmen 
zelf te laten evakueren en daar
door feitehjk mee te •werken met 
de etnische zuivering van mos
lims door de Bosnische Ser-
•viërs, met dit verschil dat de 
blauwhelmen de klus op 'hu
mane'•wijze" zouden klaren). De 
blau^whelmen kunnen zo gekon-
centreerd worden in Sarajevo 
en Gorazde, de laatste VN-^vrij-
zone in oostelijk Bosnië. Die 
vrij zones zouden dan wel ver
dedigd moeten worden, met be
hulp bvb. van de snelle inter
ventiemacht. Het heeft er het 
meeste van weg dat voor de 
tweede keuze zal geopteerd 
worden. Tot de Bosnische Ser-
•viërs ook die optie onder mi
htaire druk zetten? (pdj) 
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APOLOGIE VOOR DE POLITICUS 
Het politiek bedrijf en zijn acteurs genieten vandaag de dag 
niet veel achting. Zij vormen uitverkoren doelwitten voor de 
media en lijden onder een niet-aflatende ötroom van 
verdenkingen, kritiek en misprijzen. Niet lang geleden 
verzamelde RoMem tienduizenden stemmen met een vul
gaire campagne waarin de politici in schunnige termen 
werden afgeschilderd aid corrupte schoften. In de aseptijche 
taal van sociologen wordt dit fenomeen gedefinieerd ab „de 
kloof met de burger". 

D
e verdediging opnemen 
van de gesmade politicus 
en reageren tégen be
paalde negatieve mythen 

is in dit klimaat niet gemak
kelijk. Toch willen wij het er op 
wagen. 

De democratie is immers niet 
gediend met de systematische 
afbraak van hciar eigen wezen
lijke structuren. Want dit moet 
meteen duidelijk gesteld. De po
litici zijn de enige gezagdragers 
in onze samenleving die regel
matig aan het oordeel van de 
burgers worden onderworpen. 
Noch magistraten, noch jour
nalisten, noch deskundigen al
lerhande, noch „actievoerders" 
worden aan deze publieke ap
preciatie onderworpen. Noch
tans kennen zij zich ten on
rechte, en meestal mét de steun 
van de media, een legitimiteit 
toe die zij niet bezitten. 

HET „ABSENTEÏSME" 
Een van de meest voorkomende 
kritieken, vooral in de geschre
ven pers betreft het zgn. ,,ab
senteïsme". 

Daarmee wordt bedoeld het feit 
dat het parlementaire halfrond 
vaak schaars bezet is. Dit is 
juist. Wat men evenw^el niet 
vermeldt is dat voor drie/vier
den van de activiteiten in het 
parlementaire halfrond deze af
wezigheid van de meeste par
lementsleden volkomen nor
maal is. Wat voor zin heeft het 
immers bij de bespreking bijv. 
van een wetsontwerp voor ve
terinaire keuring buiten de tien 

VLAANDEREN 
MORGEN 
In het jongste nummer van 
Vlaanderen Morgen publi
ceert Hugo Schiltz een 
Apologie (verdediging) 
voor de politicus. Alhoewel 
het artikel niet meteen 
nieuw^e elementen bevat 
lijkt het ons nuttig het te 
publiceren omdat de auteur, 
vanuit zijn ervaring van 40 
jaar parlementslid, de zaken 
treffend op een rij weet te 
zetten. Niet iedereen hoeft 
het met Schiltz' visie eens te 
zijn. Ons weekblad zal 
graag reakties op het artikel 
publiceren. 

Met dank aan de redaktie 
van Vlaanderen Morgen. 

c» VUuuideren Morgen, 
tweemaandelijks cahier. 
Vitg. Werkgemeeiuicbap 
Vlaanderen Morgen, Meir 
24, 2000 Antwerpen 
(03/226.61.61). Een Jaar-
abonnement (6 nummer.)) 
kost 700 fr. op rek. 409-
8524961-63 

of vijftien speciahsten ter zake 
een paar honderd parlements
leden vast te pinnen op hun 
zitbank? Dan wanneer zij in
tussen ander en nuttiger werk 
kunnen verrichten. 

De debatten in de Nederlandse 
Tweede ICamer -worden vaak 
integraal door de TV weerge
geven. Het scherm toont dan 
meestal een vrij lege zaal en 
enkele kamerleden die, meestal 
zeer deskundig, een ter zake 
dienend debat voeren. In te
genstelling tot wat bij ons ge
bruikelijk is, wekt dit geen 
schamper commentaar. Noch
tans geniet het Nederlandse 
parlement een solide reputatie. 

Tijdens de zuiver politieke de
batten over belangrijke twist
punten loopt het Parlement 
trouwens meestal vol. 

Het is vanw^ege een bepaalde 
journalistiek dan ook onzinde
lijk de bevolking in te hameren 
dat de voornaamste taak van 
een parlementslid er zou in be
staan bestendig zijn zitplaats in 
het parlementair halfrond te be
zetten, zelfs al kan hij er niets 
nuttigs uitvoeren. 

FINANCIËLE PRIVILEGES 
Over het financieel statuut van 
de politici wordt, in het beste 
geval met enige schroom, maar 
meestal erg kritisch gesproken. 
Enquêtes hebben aangetoond 
dat de bevolking over het al
gemeen cian de politici zeer hoge 
inkomens toeschrijft. Ook deze 
beeldvorming w^ordt door een 
bepaalde joumahstiek gevoed, 
waarbij bovendien vaak verwe
zen wordt naar de beweerde 
belastingvrijdom waarvan po
litici zouden genieten. De wer
kelijkheid is anders. E^n par-
lementshd verdient bruto niet 
meer dan een gekwalificieerd 
kaderlid van een middelgroot 
bedrijf. Minder dan de meeste 
beoefenaars van een vrij beroep. 
Dit inkomen is helemaal niet 
belastingvrij, zoals steevast 
wordt bew^eerd. Wel bestaat 
(bestond) met de fiscale ad
ministratie een afspraak w^aarbij 
de aftrek voor beroepskosten 
forfaitair op 50% wordt be
paald. Dergelijke collectieve 
forfaits worden in verschillende 
beroepen toegepast. In dit geval 
werd geoordeeld dat het de
licaat w âs discussies uit te lok
ken tussen ambtenaren en po
litici over het detail van be
roepskosten. De verhouding 
van 50% beantwoordt aan de 
verhouding kosten/omzet die 
men gemiddeld aantreft in de 
meeste dienstverlenende onder
nemingen met beperkte om
vang. 

Waarom werd de bevolking niet 
Ingelicht over deze nuchtere 
verklaring? 

Wat de bruto-bezoldiging be
treft is het duidelijk dat ver
geleken met hogere kaderfunc-

Volgeru Schiltz is politiek een edel, maar een veeleisend, veranderend, 
en slecht betaald ambt, dat een afnemend aanzien geniet. 

.Ck ^ 4 H^ 

ties in het bedrijfsleven, extra-
legale voordelen inbegrepen en 
rekening houdend met de ge
middelde arbeidsduur, de ver-
loning van het politieke ambt 
hoegenaamd niet overdreven is. 
Integendeel. 

Wie financieel carrière wil ma
ken kieze best niet voor de 
politiek. Wat trouwens voor een 
deel verklaart w^aarom de re-
crutering van meerbegaafden 
voor de poUtiek moeilijk is ge
worden. Arbeidsduurverkor
ting is duidelijk niet weggelegd 
voor politici. Integendeel. Al
leen al het volume dagelijks te 
verwerken documenten is op 
twintig jcuu- tijd ruim verdub
beld. 

DE CORRUPTIE 
Zo erg als in Italië is het nog wel 
niet. Maar we zijn Jiardig op 
weg. De gebeurtenissen van de 
voorbije maanden hebben he
laas wel de indruk versterkt van 
een wijdvertakte corruptie. 

Vfie met enige zin voor his
torische kritiek het Agusta-dos-
sier ontleedt en vergelijkt met 
geUjkaardige gevallen uit het 
verleden komt £il vlug tot de 
bevinding dat er niet zoveel 
nieuws onder de zon is. Dit is 
geen reden tot verschoning. 

Maar het is wel nodig de zaken 
in het juiste perspectief te stel
len. 

Denken dat het politiek bedrijf 
zonder zonden is getuige van 
een even grote naïviteit als be
weren dat het er in de privé-
sector zoveel eerhjker aan toe 
gaat. Tussen alle koren is er kaf. 
Zo w âs het vroeger, zo is het nu 
en zal het morgen zijn. (Van 
Glabbeke, De Saeger, Anseele, 
enz. enz.) 

Het is de taak van het gerecht 
het kaf van het koren te schei
den en de burger heeft het recht 
wat dat betreft kordaatheid en 
onpartijdigheid te eisen. Maar 
van daaruit de anti-politiek voe
den is even dom als gevaarlijk. 

Naast de enkele zwarte schapen 
zijn er honderden correcte po
litici, hard werkend en slecht 
betaald. Naast versterking van 
de interne en externe controle 
over het gebruik van overheids
gelden en/of overheidsmacht 
zou een correcte aanpak van dit 
laatste aspect alvast de bekoring 
verkleinen. 

Het échte grote schandaal is het 
lijk van André Cools en wat er 
mee samengaat. 

Wordt hieraan voldoende aan
dacht en energie besteed? 

DE CUMUL 
Dat sommige parlementsleden 
naast hun mandaat ook nog 
andere bezigheden waarnemen 
wordt vaak uitgesproken kri
tisch benaderd. Maar ook hier 
moet men zich hoeden voor 
goedkope veralgemening. 

De eerste vraag die moet gesteld 
worden is deze naar de kwaliteit 
van het betrokken parlements
lid. Oefent hij zijn verschillende 
taken op een behoorlijke manier 
uit ja dan neen ? Is het antw^oord 
positief dan is de verdere dis
cussie eigenlijk overbodig. 

De ervaring leert trouwens dat 
in de politiek, zoals overal el
ders, het meestal de drukst be
zette mensen zijn die best pres
teren en het meeste aankunnen. 
Dit geldt zelfs voor journalisten 
waarvan de meesten ook wel 
voor méér dan één opdracht
gever schrijven. 

Het probleem heeft te maken 
met de keuze die men moet 
maken. Welk soort parlement 
•wil men? E^n cenakel van hoog 
gespecialiseerde technocraten 
of een vergadering van politici 
die tevens volop in het sociale of 
professionele leven actief zijn en 
aldus de realiteiten van de sa
menleving ervaren? 

DE KABINEHEN 
Hier wordt de apologie zo mo
gelijk nog kieser. Het fenomeen 
van ,,de kabinetten" wordt im
mers onder vuur genomen zo
wel door de pers als door de 
administratie. 

Laten we meteen duidelijk stel
len dat er in bepaalde mate 
inderdaad oneigenlijk gebruik 
wordt gemaakt van de moge
lijkheid vrij (tijdelijke) benoe
mingen te kunnen doen. Dit met 
verschillende oogmerken, par-
tijsteun, familiale belangen, enz. 
enz. 

Ik schroom mij niet te erkennen 
dat ik aldus destijds o.m. een 
inmiddels overleden, begaafde 
Vlaamse dichter een decent so
ciaal statuut heb bezorgd. 

Maar anderzijds is het een feit 
dat met enerzijds wisselende co
alitieregeringen en anderzijds 
een blijvende maar erg verpo-
litiseerde administratie iedere 
minister nood heeft aan toetsing 
van wat de administratie hem of 
haar voorhoudt aan de pohtieke 
beleidslijn die hij geacht wordt 
te verdedigen. Daarvoor heeft 
hij bekw^ame vertrouw^ensmen-
sen nodig, w^ant alleen is hij 
daartoe gewoon materieel niet 
in staat. 

Van de leden vém het kern
kabinet wordt bovendien ver
wacht dat zij als groep alle grote 
regeringsdossiers behandelen. 
Deze hebben betrekking op 
zeer verscheiden beleidsdomei
nen. De meeste van deze dos
siers vallen buiten de compe
tentie van het eigen vakdepar
tement. De voorbereiding van 
de bespreking van zulke dos
siers moet bijgevolg toever
trouwd worden aan andere spe
cialisten dan de ambtenaren van 
het eigen departement. 

Het tempo waarmee op dat ni
veau gewerkt wordt is trouwens 
erg verschillend van veel ad
ministratieve geplogendheden. 

Het is mij meer dan eens over
komen dat ik als vice-premier 's 
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namiddags een dossier binnen
kreeg voor een kernkabinet van 
de volgende ochtend. Onnodig 
te zeggen dat zonder een ka
binet samengesteld uit diverse 
deskundigen (dat desnoods een 
nachtje doorwerkt) het onmo
gelijk was de volgende ochtend 
doelmatig aan de bespreking 
deel te nemen. 

Ook wat dit fenomeen betreft is 
een meer genuanceerd oordeel 
dan ook w^enselijk. 

BESLUIT 

Politiek is een edel ambt. On
misbaar in iedere geordende 
maatschappij. Het is een veel
eisend, opslorpend, vermoeiend 
en slecht betaald ambt, dat een 
afnemend aanzien geniet. 

Het is een ambt dat uitgeoefend 
wordt door mensen die normaal 
gesproken noch heiligen noch 
helden noch schurken zijn en bij 
•wie fouten, zwakheden en ver
gissingen evenmin uitgesloten 
zijn als bij de burgers die hen 
hebben afgevaardigd. 

De mediatisering van het open
baar leven heeft hen kwetsbaar
der gemaakt dan vroeger. E^n 
negatieve mythevorming dreigt 
zich te ontwikkelen. 

De reactie van de politieke 
klasse op dit gevaarlijk feno
meen is ronduit bedroevend te 
noemen. In plaats van de w^aar-
digheid van de poHtieke functie 
te verdedigen en met enige 
moed in te gaan tégen het ne
gatieve mediageweld heeft zijn 
bijna platvloers toegegeven aan 
alle modetrends die ter zake 
opgeld deden. 

Zij mist de moed een decent 
financieel en societal statuut op 
te eisen én te verdedigen. 

Zij onderwerpt zich aan de
structieve mediadwang, soms 
tot in het burleske. Welke po-
hticus durft nog néén zeggen 
aan een TV-joumalist? 

Zij laat toe dat elementaire pri
vacy in het gedrang wordt ge
bracht (publiceerde niet een pas 
gekozen senator in de pers de 
volledige inventaris van zijn 
hebben en houden, stoelen en 
beddegoed inbegrepen!) 

Het resultaat van dit alles is de 
toenemende afkeer van de 
meest-begaafden van het po-
htiek engagement, met alle ge
varen voor de verdere ontwik-
kehng van het democratisch be
stel. 

Wie daaraan zou twijfelen raad
plege in dat verband de analyses 
over de evolutie van de selectie 
van de presidentskjindidaten in 
de U.S.A. en het verdwijnen 
van de intellectuele elite uit de 
Amerikaanse politiek. 

Dit alles, niet om de politici of 
het politiek bedrijf ongenuan
ceerd te verheerlijken. 

Wel ons te herinneren aan de 
oude wijsheid die in dit verband 
meer dan waar is: „Qui veut fair 
lange, fait la béte". 

De afbraak van de democratie is 
meestal begonnen met een on
genuanceerde afbraak van het 
politiek bedrijf op grond van 
verwijzing naar een abstract po
litiek heiligdom. Wat daarop 
volgde was meestal allesbehalve 
heilig maar wel dom. 

Hugo Schiltz 

BOND BETER LEEFMILIEU EN SCOUTING. 

PLEIDOOI VOOR 
GEMEENTELIJK ZWERFVUILCHARTER 

De BBL vraagt een gerkhte en preventieve aanpak van zwerfvuil en öLuihtorten. Dat vere'ut een mix van maatregelen en overleg tiu^en de 
verschillende beleiddnivo'd. 

•Il,;*:» 

Duizenden VLaanue jongeren van het Vlaanu Verbond i>an 
Katoiieke ScouU enMeiije^gidden (WKSM) maakten in 
januari en februari 1995 een inventaris op van het 
aanwezige zwerfvuil in 5^ Vlaanue gemeenten. Zowel 
provinciehoofléteden, kleinere steden aU grote en kleine 
gemeenten kwamen aan bod, gelijkmatig ver,)prei2 over alle 
provincied. Gewapend met kaart en formulieren gingen de 
jongeren op pad in de bebouwde kom, in landbouw- en 
natuurgebied en op indudtriezoned. Lang^f wegbermen, 
<)toepen, grachten en wandelpaden telde men vervolgens het 
aantal étukj: van uitwerpéelen tot sluikstorten. 

O
p beisis van al deze ge
gevens formuleert BBL 
tips en adviezen zodat par-
tikidieren en openbare be

sturen het probleem krachtda
dig kunnen aanpakken. 

Opvallend is dat ongeveer 70 
procent van de getelde stuks los 
zwerfvuil kleiner of gelijk is aan 
15 cm. Het gaat hier bij voor
beeld om kleine papiertjes van 
snoep en tickets. 65% van het 
zw^erfvuU wordt geteld langs 
wegen : op de stoep, in de goot 
of op de wegberm. 11% wordt 
aangetroffen in struikgewas, 8% 
in grachten. 

De helft van het los verspreid 
zw^erfvuil bestaat uit verpóik-
kingsmateriaal. Folders en 
kranten zijn goed voor 9%. 
Daarna volgen achtereenvol
gens 'voedselresten', schroot en 
bou^vafval' en 'uitwerpselen'. 
Metalen verpakkingen komen 
op een derde plaats. Glazen 
verpakkingen bengelen bijna 
achteraan in het zwerfvuilpe-
loton. 

GEMENGDE AANPAK. 
De Bond Beter Leefmilieu 
vraagt een gerichte en preven
tieve aanpak van zwerfvuil en 
sluikstorten. Dit vereist een mix 
van maatregelen en vergt een 
doorgedreven samenspraak tus
sen de diverse beleidsniveau's, 
van de federale tot en met de 
gemeentelijke overheden. Fi
nanciële prikkels op produkten 
die snel weggegooid worden 
kunnen het ontstaan van zwerf
vuil aan de bron verminderen. 

E^n systematische, selektieve 
inzameling van huishoudelijk 
afval én een goed werkend sis-
teem van vuilnisbakken op pu-
bheke plaatsen kan heel wat 
zwerfvuil voorkomen. Tenslotte 
kunnen een doordachte regle
mentering met strikte handha
ving én een goede sensibUise-
ring de burger op zijn verant-
•woordelijkheid wijzen. 

ZWERFVUIL 
VOORKOMEN. 
E^n voldoende aantal - en ge
regeld geledigde - publieke vuil

nisbakken is van belang. Een 
goed funktionerend sisteem van 
selektieve inzameling kan ver
der het sluikstorten in een ge
meente gevoelig doen dalen, 
lïen goede aanvulling bij al deze 
maatregelen is het stimiJeren 
van de oprichting van kring
loopcentra. 

De gemeenten kunnen daaren
boven specifieke voorwaarden 
opleggen bij het verlenen van 
vergunningen voor aktiviteiten 
met hoog zwerfvuilrisiko zoals 
evenementen, terrasaktivitei-
ten, nabij automaten... Over
tredingen inzake zwerfvuil wor
den nog steeds ondermeiats ge
verbaliseerd. Een kleine helft 
van alle pv's inzake milieude-
hkten wordt nog steeds door de 
parketten geseponeerd. Het is 
volgens BBL dus wensehjk de 
verbaliserende bevoegdheid uit 
te breiden tot miheu-ambtena-
ren én alle leden van rijkswacht 
en gemeentepohtie. Dit dient 
dan te worden gekombineerd 
met een sisteem van onmid
dellijke innning door de ver-
bahserende instanties. 

SCOUTS EN GIDSEN 
TUSSEN ZWERVEND VUIL 
De samenwerking van 
VVKSM en Bond Beter Leef
milieu voor de aktie 'Zwer
vend vuil' kadert binnen het 
scoutsjaartema Plaats om te 
spelen. Met deze jaarleuze wdl 
W K S M aandacht vragen 
voor de ruimte die kinderen 
en jongeren hebben om te 
bewegen. 

Scouting gaat immers veel op 
verkenning. Tijdens hun 
zwerftochten worden de pad
vinders immers meermaals 
met zwerfvuil gekonfronteerd 
: papierstapels langs de stoep, 
frietzakken op het dorpsplein, 
autobanden in de grachtkant 
en bouwafval in het bos. Zo'n 
dekor biedt geen aantrekke
lijke omgeving om in te stap

pen en in te spelen, weet 
Scouting-Vlaanderen. 
De zorg om het mUieu staat 
binnen scouting centraal. Zo 
wordt bijvoorbeeld veel 
aandacht besteed aan ekolo-
gisch kamperen. Als üd van 
de BBL gingen groepen van 
W K S M vorig jaar reeds op 
ekspeditie naar waterbronnen 
in Vlaanderen om hiervan een 

f ezondheidsbulletin op te ma-
en. 

Voortbouwend op het sukses 
van dit initiatief speurde 
W K S M , nu gewapend met 
stafkaarten en vragenlijsten 
naar zwerfvuil. Ongeveer 120 
plaatselijke afdelingen van 
W K S M namen aan deze ak
tie deel. 

GEMEENTEUJK 
ZWERFVUILCHARTER. 

De uitvoering van het afval
beleid, waaronder de aanpak 
van de zwerfvuU-problematiek, 
is een gemeentelijke bevoegd
heid. Om de gemeenten ertoe 
aan te zetten hier daadwerkehjk 
aandacht aan te besteden, \vordt 
hen door BBL en W K S M een 
zwerfvuÜcharter ter onderteke
ning voorgelegd. Daarin vinden 
ze een aantal konkrete maat
regelen die een bijdrage kunnen 
leveren in de aanpak van het 
zwerfvuUprobleem op gemeen
telijk vlak, en dit als onderdeel 
van een integraal gemeentehjk 
afvalbeleid. 

De tien prioritaire punten in dit 
charter vragen aandacht voor 
de uitbouw^ van een goed wer
kend sisteem van selektieve in
zameling, het stimuleren van 
flesjesautomaten in openbare 
gebouwen, het instellen van een 
heffing op het verspreiden van 
promotiemateriaal, het vastleg
gen van duidehjke afspraken 
rond kontrole en sanktionering, 
het uitwerken van maatregelen 
inzake de verspreiding van re-
klamedrukwerk, het voeren van 
een aangepast vergunningsbe-
leid en een gerichte plaatsing en 
periodieke leegmaakfrekwentie 
van afvalbakken. 

BBL en W K S M pubÜceren 
s£unen een brochure Zwervend 
Vuil. Naast een overzicht van de 
problematiek in Vlaanderen 
geeft de publikatie een overzicht 
van de inventarisatiestudie in 
Vlaanderen. Aan de hand van 
een aantal gevalstudies formu
leert de brochure tientallen tips 
en adviezen zodat partikuheren 
en openbare besturen het pro
bleem krachtdadig kunnen aan
pakken. 

Mik Stas 

c» Brochure 'Zwervend VuiL Een 
inventarisatie van zwerfvuil in 
Vlaanderen, 72blx., 100fr. plus 
verzendingskosten i.) verkrijg
baar bij Bond Beter Leefmilieu, 
02/539.22.17. 
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ElOPA 
WERK OP DE PLANK 

EUROPEES PARLEMENT WERKT 
WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE UIT 
Vorige week werd er in het Europee^) Parlement uitgebreid 
gedebatteerd over werkgelegenheid. Er waj vooreerst het 
verélag van de tijdelijke kommi^die Werkgelegenheid 
waaraan een heel jaar lang gewerkt werd. Dit rapport van 
de Engebe éocialidt Coate,) bevat een waöÜjét van maat
regelen die ervoor moeten zorgen dat er in de Europese Unie 
nog voor het jaar 2000 15 miljoen nieuwe banen worden 
geöchapen. Ook het verslag van de Duitse kruten-
demokraat Menrad over het jaarverslag van de kommissie 
Werkgelegenheid in Europa-1994 kwam aan bod. Jaak 
Vandemeulebroucke had op beide verslagen een waslijst % 
amendementen ingediend. En die werden grotendeeb door 
de plenaire vergadering overgerwmen. Tenslotte vond er—op 
initiatief van Vandemeulebroucke en Philippe Decoene 
(SP) — ook een debat plaats over het brutale ontslag van 
480 werknemers. De kri^ten-demokraten en de liberalen 
stelden alles in het werk om dit debat te verhinderen, maar 
slaagden daar uiteindelijk niet in. 

m\mmi. t | { | f l | l««HW 

O
nmiddellijk na de Euro
pese verkiezingen van 
1994 stelde het Europees 
Parlement een Tijdelijke 

Parlementaire kommissie in die 
zich uitsluitend moest bezig
houden met het werkgelegen
heidsprobleem. In december 
1993 had de Europese Raad van 
staatshoofden en regeringslei
ders te Brussel immers het zo
genaamde Witboek van kom
missievoorzitter Delors aange
nomen dat een analyse bevatte 
van het werkgelegenheidspro
bleem. Het kwam er dus op aan 
zijn ontleding in konkrete feiten 
om te zetten. 

SPOORTREKKER 
En dat is heus nodig want on
dertussen telt de Europeses 
Unie bijna 20 miljoen officieel 
geregistreerde werklozen. En 
sinds december 1993 gebeurde 
er echt niet veel met het Wit
boek van Delors. Er •was na
tuurlijk w êl de top van Essen 
van december 1994 en die van 
Cannes van vorige maand, maar 
beide topkonferenties zorgden 
echt niet voor spektakulaire be
slissingen. Noch inzake de fi
nanciering van de zogenaamde 
transeuropese netwerken, noch 
inzake de stimulering van lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven, 
noch inzake het verschuiven 
van de last van arbeid naar 
milieu met de instelling van een 
zogenaamde C02-taks, noch in
zake arbeidstijdherverdeling of 
arbeidstijdsverkorting. 

Het door het Europees Par
lement aangenomen verslag 
reikt maatregelen aan op het 
gebied van het makro-ekono-
misch beleid, de arbeidstijdver
korting, nieuw^e werkgelegen-
heidsterreinen en de verhoging 
van de kwaliteit van arbeid, een 
beleid ten gunste van de 
KMO's, de verlaging van de 
indirekte loonkosten, de oplei
ding en de ontwikkeling van 
werknemers, de ekonomische 
demokratie en de pubheke sek-
tor. Het geeft ook een aantal 
procedures aan inzake samen-
w^erking tussen de overheden 
verantwoordelijk voor het 
werkgelegenheids- en het so
ciaal beleid anderzijds. Merk
waardig is dat dit verslag in 
grote Hjnen het sociaal-ekono-
misch hoofdstuk van het VU-
kongres van Leuven overneemt. 

Dat hoofdstuk werd toen door 
een bepaalde pers als „gauchis-
tisch" bestempeld. Nu worden 
dezelfde ideeën in het Europees 
Parlement mee goedgekeurd 
door de groenen, de socialisten 
en het overgrote deel vem de 
kristen-demokraten. Wat nog 
maar eens bewijst dat een re
latief kleine partij als de Volks
unie op vele terreinen spoor-
trekker kan zijn. 

bieden naar onze mening geen uit
komst. Zo mobiliseren wijond in heel 
wat deelgebieden die op zichzelf ui-
teröt belangrijke zijn maar waar het 
dyntetidch alternatief niet meer aan
wijsbaar u). De nieuwe ekonomie 
wordt gekoloniseerd door de markt-
ekonomie van de traruinat'wnale on
dernemingen waar tienduizenden fi
lialen aan verbonden zijn, die andere 
wetten naleven dan die van de so
lidariteit en van de streekverbon-
denheid, dan die van verantwoor
delijkheidsbesef. In tien jaar tijd 
hebben de 500 grootste onderne
mingen 4 miljoen mensen tot werk
zoekenden gemaakt. De onderne-
mi/igen vestigden zich in de lage-
loonlanden en intussen bestaat 

^steeds minder internationale ge-
* dragscode. Dat is een breuk van het 

P I sociaal normenbesef, en daarom 
maakt dit de Europese uitdaging zo 

VU-EuroparlementdUd Jaak Vandemeulebroucke: "In tien jaar tijd uniek omdat Europa een verzoenend 
hebben de 500 grootste ondernemingen ^ miljoen mensen tot antwoord probeert te vindendoor b.v. 
werkzoekenden gemaakt. Europa moet daarop een antwoord vin- een regionale politiek, door b.v. een 
X„ " sociale politiek. Daarom vinden wij 

dit verslag een uitnodiging voor allen 
^ - - - o . w « . » w « * om hier samen een antwoord te 

zoeken, een soort ultieme waarde van 
dit verslag. Het is een parlementair 
samen zoeken om de grote ant
woorden te vinden op de vragen van 
morgen." 

In zijn tussenkomst trok Jaak 
Vandemeulebroucke het debat 
open. Hij vond dat het rapport 
niet echt doordrong tot de kern 
van het probleem. 
„Onze hele samenleving wordt over
woekerd door het konkurrentiever-
nwgen, door technische omschake-

ZOEKTOCHT 

Zo stelt Petrella dat de EU steeds 
meer problemen zal ondervinden om 
een verantwoord antwoord te vinden 
op de werkloosheid en alle daaraan 
verbonden problemen zoaL de ver
storing van het sociaal weefsel en de 

ling, door mondialisering en door het 'lociale uitsluiting die automatisch 
falend wereldsysteem dat bijvoorbeeB ^u>t tot een krui) van de par
door Ricardo Petrella en zijn groep zo lementaire demokratie. Meer lihe-
vlijmscherp werd geanalyseerd. ralisering, meer makro-ekonomie 

Meteen een antwoord op de 11 
juli-boodschap die Vlaamse 
Parlementsvoorzitter Norbert 
De Batselier een dag eerder 
formuleerde. 

Bart Staes 

„GESLOTEN WEGENS OMSTANDIGHEDEN" 

EUROPEES PARLEMENT VEROORDEELT 
HOUDING LEE-DIREKTIE 
Op initiatief van Jaak Van
demeulebroucke debatteerde 
het Europees Parlement vorige 
week uitgebreid over de de-
lokatie en het verlies van banen 
binnen de Europese Unie. 
Konkrete aanleiding was het 
geval van Lee Europa te leper 
waar van de ene dag op de 
andere 480 werknemers aan de 
deur werden gezet. Voor de 
gelegenheid ^vas er een intense 
samenw^erking tussen het enige 
VU-Europarlementshd en de 
drie van de SP. Drijvende mo
tor daar was PhUippe De
coene. Het EP nam met al
gemeenheid van stemmen een 
resolutie over die was inge
diend door de VU, de soci
alisten, de groenen, de kristen-
demokraten en Verenigd Eu
ropees Links. Aan de basis van 
die resolutie lag een door Jjiak 
Vandemeulebroucke inge
diende tekst. 

De feiten zijn bekend. Op 3 juli 
bevonden de LE&werkne-
mers zich voor de gesloten fa-
briekspoort van hun bedrijf. 
O p een kartonnetje stond ge
meld: ,,Gesloten wegens om
standigheden". Bij hun thuis
komst vonden ze in hun brie
venbus meteen ook een ont
slagbrief. LEE is dus een 
schoolvoorbeeld van de steeds 
groeiende groep van multina
tionals die werken met een 
spinneweb van tienduizenden 
filialen. Voor bedrijven als 
LEE bestaat geen enkel ver-
antwoordehjkheidsgevoel voor 
de streek •waarin hun filialen 

staan. Hun normbesef is mors
dood en in plaats komt de winst 
die tot doel heeft nog meer 
winst te maken. Maar zelfs als 
er wdnst gemaakt w^ordt — het 
voorbije jaar boekte de LEE-

wanneer het gaat om het fun
damentele recht op -werk of de 
bescherming van vakbonds-
rechten. Redenen genoeg dus 
om ook in het Europees Par
lement deze problematiek aan 

vestiging 200 miljoen frank de orde te stellen. 
winst! — -wordt er gewoon 
overgeschakeld naar landen 
waar de sociale wetgeving mi
nimaal is of zelfs onbestaande, 
of gewoonw^eg njiar die landen 
met lagere uurlonen. 

FUNDAMENTELE 
RECHTEN 
Vandaag is de wereldkekono-
mie in volle evolutie. Zij w^ordt 
steeds meer gedomineerd door 
transnationale ondernemin
gen. Het zakencijfer van Ge
neral Motors bijvoorbeeld is 
groter dan het BNP van De
nemarken, Ford overstijgt het 
BNP van Turkije en dat van 
Toyota is bijvoorbeeld hoger 
dan het BNP van Portugal. 
Deze bedrijven zetten mensen 
op straat in weerwil van hun 
groei. 

Ze lappen daarbij de inter
nationale gedragscodes van de 
O E S O of de lAO aan hun 
laars, trekken zich niets aan 
van de Europese wetgeving in
zake de voorlichting en/of aan de stemming deel en Mimi 
raadpleging van werknemers Kestelijn vertoefde op het 

Dat was bijna buiten de waard 
gerekend: kristen-demokraten 
en liberalen probeerden het 
door de VU en de sociïJisten 
aangereikte punt van de 
cigenda te schrappen. Dat kon 
nipt verhinderd worden: 216 
parlementsleden stemden voor 
net houden van een debat over 
de LEE-problematiek, 212 te
gen. Bij de tegenstemmers vin
den we de VLD'ers Declercq 
en Aümi Kestelijn en ook de 
CVP'ers Martens, Thyssen en 
Tindemans. ACW'er Raf 
Chanterie distantieerde zich 
van zijn frjiktie en stemde voor 
het houden van het debat. Hij 
verkeerde terzake in goed ge
zelschap: de VU, Agalev en de 
Vlaamse socialisten. 

BOYCOT 
Het debat kwam er dus wel en 
de daarsian verbonden reso
lutie \verd met algemeenheid 
van stemmen aangenomen. De 
Vlaamse liberalen namen niet 

of de sinds 1975 geldende 
richtlijn inzake het kollektief 
ontslag. We kunnen er niet 
langer om heen: de rechten van 
werknemers -worden steeds 
meer bedreigd — ook in de 
Europese Unie — zeer zeker 

ogenblik van de stemming zelfs 
niet eens in het halfrond. Toch 
had ze eventjes daarvoor een 
persmededeling laten rondde-
len waarin ze stelde dat ,,de 
hoge loonkosten de konkur-
rentiepositie van het bedrijfs

leven ondermijnen". En verder 
„De federale en Vlciamse over
heden moeten uit verplaatsin
gen de nodige lessen trekken" 
en „...moeten een beleid voeren 
dat erop gericht is een eko-
nomisch klimaat te scheppen 
dat ondernemingen ervan 
w^eerhoudt operaties te ver
plaatsen." Makkelijker gezegd 
dan gedaan. Bedoelt mevrouw^ 
Kesthjn dat de Belgische loon
kost van 539 fr./uur best zakt 
naar het niveau van het ge
middelde uurloon van 72 fr. in 
Polen, 170 fr. in Malta of 270 fr. 
in Ierland? Denkt ze heus dat 
dit een haalbare optie is? De
magogie dus, en op het zw^eet 
van koUega-parlementsleden 
proberen de pers te halen: dat 
is w ât mevrouw Kestelijn het 
meest bezighield. 

Jaak Vandemeulebroucke 
vroeg de kommissie een vol
ledig overzicht te geven van 
alle bedrijfsoverplaatsingen 
sinds 1993. Transnationals 
moeten zich houden aan in
ternationale gedragscodes die 
zij nu niet naleven en al even
min leven zij de Europese 
richtlijnen na voor wat betreft 
de informatie en het kollektief 
ontslag van w^erknemers. Van
demeulebroucke vroeg verder 
ook dat dergehjke transnati
onals ,,Alle overheidssteun zou 
ontnomen moeten worden". 
Het parlement nam verder 
,,met sympatic kennis van de 
gelanceerde boycotinitiatieven 
ten aanzien van LEE Eu
rope." Bart Staes 
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UIT DE REGIO 
100 JAAR GELEDEN GEBOREN 

NINOVE HERDENKT 
PAUL DE MONT 

VU LEGT KLACHT NEER 
TEGEN AALSTERS OCMW 

Op 1 juni 1995 was het honderd 
jaar geleden dat Paul De Mont 
te Ninove werd geboren en 45 
jaar sinds hij er overleed. Tussen 
de twee oorlogen was hij één 
van onze meest vooraanstaande 
toneelauteurs in Vlaanderen. 
Werken als „Nuances", „Het 
Geding van Ons Heer" en „Het 
Yacht Utopia" doen bij oudere 
lezers ongetwijfeld een belletje 
rinkelen. De Mont was daar
naast ook bedrijvig als joer-
nalist. Hij -was hoofdredakteur 
bij Het Algenucn Nkuwii en bij De 
Nieuwe Staat en onder het pseu
doniem Oslower verleende hij 
in de maanden voorafgaand aan 
de Duitse inval van mei '40 zijn 
medewerking aan De Standaard. 
Tussen 1936 en 1939 zou Paul 
De Mont zich engageren als 
voorman van Rex-Vlaanderen, 
voorcJeer in 1939 te breken met 
de partij omwille van de steeds 
radikalere koers van Lyéon De-
grelle. Als zwaar verminkt oor
logsinvalide (WO I) was Paul 
De Mont tenslotte bijzonder be
kommerd om het behoud van de 
vrede. In de jaren '20 en '30 ^vas 
hij in Vlaanderen een gezag
hebbende spreekbuis van het 
pacifisme. 

De Werkgroep Abdij (Ninove) 
wou de 100ste geboortedag van 
Paul De Mont niet onopge
merkt laten voorbijgaan. In het 
voorjaar van 1994 werden in het 
kader van die herdenking te 
Ninove reeds twee toneelstuk
ken van hem opgevoerd, twee 
andere volgen in het najaar, ter
wijl een tentoonstelling ^vordt 
gepland in oktober '95. De ope
ning van deze tentoonstelling 
zal gepaard gaan met een aka-
demische zitting. 

Het boek bevat volgende bij-
dr eigen: 

Gaston Dumez schrijft de „In
leiding" tot het boek. 

Jos De Mont en Jozef Van Der 
Speeten zuUen het hebben over 
„Paul De Mont. E^n levens
verhaal". 

Koen Maegherman zal Paul De 
Mont als auteur belichten. 

Rozemie Steyaert en Frederic 
Van Waeijenberge tekenen een 
beeld van De Mont als joer-
nalist en politikus waar de au
teurs willen wijzen op een op
vallende kontinuïteit in zijn po
litieke denken: belgicistisch fla
mingantisme, pacifisme en kon-
servatief katolicisme. Daarnaast 
wordt ook zijn politiek enga
gement bij Rex toegelicht. 

„h De Mont", vraagt Jaak Peers-
man zich SLi„Sant in eigen lant?", 
in een onderzoek naar de ver
houding van Paul De Mont tot 
zijn geboortestad Ninove. De 
auteur gaat deze relatie na aan 
de hand van artikels van en over 
De Mont, die in het Ninoofse 
weekblad De Denderklok tussen 
1927 en 1950 zijn verschenen. 
Daar de volledige jaargangen 
van „De Denderklok" enkel in 
een gesloten privé-archief be-
•waard bleven worden de ar
tikels — zeventig bladzijden in 
tekst — in september als apart 
boek uitgegeven door het Da-
vidsfonds- Ninove. 

Het boek Paul De Mont: 1895-
1950 (A4-formaat), teh 65 blad
zijden en is geïllustreerd met 
24 foto's. 

Intekenen kan door storting op 
rek. 434-0064601-03 van de 
Werkgroep Abdij, 9400 Ninove, 
vóór 15 september 1995. 

De prijs bedraagt 400 fr. indien 
het boek afgehaald wordt op de 
akademische zitting (6 oktober 
1995) of op het Oud-Stadhuis te 
Ninove, Dienst Informatie en 
Toerisme, Oudstrijderspelin 6, 
9400 Ninove, tel. 054/33.78.57, 
langs de post 465 fr. 

De uitgave van het Davidsfonds 
kost 295 fr. (zonder verzen
dingskosten) of 350 fr. (met) op 
PCR 000-0308600-43 van Jaak 
Peersman, F. Tavemestraat 12, 
9400 Ninove, met vermelding 
„Paul De Mont en De Den
derklok". 

V W G EN HET 
PENSIOENPROBLEEM 

Reeds van bij het begin van haar 
mandaat als VU-fraktieleidster 
stelde Emi Feusels vast dat met 
de rechten van de oppositie in 
de Aalsterse O C M W geen re
kening wordt gehouden. 
OCMW-voorzitter Eddy Die-
rickx (SP) schijnt het immers 
moeilijk te hebben met mondige 
en goed op de hoogte zijnde 
raadsleden. Volgens de VU-
fraktieleidster moeten behoef-
tigen en kansarmen in Aalst 
immers de goede partijkaart be
zitten om geholpen te kunnen 
worden Oees SP of VLD, red.), 
zoniet blijven ze in de kou 
staan. 

„Omdat elke OCMW-raad ach
ter gesloten deuren plaatsvindt, 
is het moeilijk details naar bui
ten te brengen. Maar met de 
OCMW-wet in de hand eisen 
wij als VU-Aalst een strikte toe

passing van de reglementering. 
Deze manier van werken lijkt 
echter voor de voorzitter teveel 
gevraagd", zegt Emi Feusels. 
„De bespreking van het huis-
houdeUjk reglement, het toe
kennen van hoogdringende 
hulp, het opmaken van versla
gen, de opname m een OCMW-
rusthuis en het partijgebonden 
personeelsbeleid zijn zaken die 
niet meer door de beugel kun
nen." 

Omdat ernstig %verken in deze 
omstandigheden onmogeüjk 
dreigt te worden, heeft de VU in 
het Aalsterse O C M W klacht 
neergelegd bij de goeverneur 
van Oost-Vlaanderen. Ook de 
CVP-oppositiepartner stapt 
naar de goeverneur. 

De socialistische OCMW-voor
zitter Dierickx doet de aan
klacht af als poUtieke stemming

makerij. „De nieuw^e OCMW-
raadsleden vvóllen zich kost wat 
kost ^vaarmaken", beweert hij. 

(mas) 

OOST-
VLAANDEREN 

AUGUSTUS 

Za. 5 WAASMUNSTER: Barbe
cue in de Parochiezaal van de Rui
ter, Sijpstraat, vanaf 19u. Kaarten 
aan 300 fr. (kinderen 175 fr.) te 
verkrijgen bij P. D'haese, Sous-
beekstraat 59; E. Verdunnen, Ka-
pelwijk 24 en A. Van Goethem, 
Rivierstraat 64. Org.: A. Verbrug-
genkring. 

STAD GENT VIERT 
WAARDIG 11 JULI 
Onder impuls van VU-schepen 
Lieven Decaluwe profileert de 
stad Gent zich steeds meer als 
een Vlaamsbewuste stad. 

Waar het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap vroeger binnen 
de muren van één of andere 
stadsfeestzaal w^erd georgani
seerd brak het dit jaar uit haar 
jarenlange beslotenheid. Eén 
van Gents mooiste pleinen, het 
St.-Baafsplein, was dit jaar het 
dekor voor een groots opgezet 
volksfeest op zaterdag 8 juU. 

Om en bij de 1.000 entoesi-
astelingen, waaronder heel wat 
schepenen en Vlaams volksver
tegenwoordiger Paul Van 
Grembergen, luisterden naar 
Bart Herman, Dirk Denoyelle 
en Johan Verminnen in een 
presentatie van Freek Nei-
lynck. Zelfs een fikse onweers
bui kon de pret niet vergallen: 
de luisteraars bleven in de buurt 

van het podium. Rond midder
nacht kon het avondvullend 
programma worden afgesloten. 
Achteraf bleek de regionale pers 
bijzonder tevreden over deze 
nieuwe manier van aanpakken 
van de Vlaamse feestdag. 

Op 11 juli was de Pacifika-
tiezaal van het Stadhuis ruim 
gevuld voor een akademische 
zitting waarin Johan Decavele, 
stadscirchivaris, een historisch 
overzicht gaf van het ontstaan 
en de viering van het Feest van 
de Vleiamse Gemeenschap. Ook 
burgemeester Frank Beke hield 
een gelegenheidstoespraak, 
hoewel deze weinig te maken 
had met 11 juli. Na afloop bood 
het stadsbestuur de aanwezigen 
een receptie aan. 

In dezelfde week besliste het 
stadsbestuur, ondanks het ne
gatief advies van de stadsdien
sten (reden: ,,we hebben het 
nog nooit gedaan, \vaarom zou
den we het nu doen?"), over te 
gaan tot de aankoop van een 
bloemenkrcms ter gelegenheid 
van de 68ste IJzerbedevaart. 
Bovendien zal het stadsbestuur 
een officiële afgeveiardigde naar 
Diksmuide sturen. 

Langzaam maar zeker profileert 
Gent zich als Vlaamse stad, zon
der kompleksen, zonder ver-
kramptheid, zonder navelstaar
derij, vooral onder impuls van 
schepen Decaluwe, die op dat 
vlak in 6 maanden reeds meer 
bereikte dan anderen in 50 
jaar... 

STUDIE VLAAMSE BEWEGING: 

DRIEJAARLIJKSE 
PIL-VANGASTELPRIJS 

Naar aanleiding van de regeringsverklaring 
van eerste minister Jean-Luc Dehaene in ver
band met het pensioenprobleem , wil het 
Vlaams Verbond van Gepensioneerden 
( V W G ) bij deze haar standpunten bepalen: 

1. Het V W G dringt aan op een versnelde 
verwezenlijking van het essentiële soUdari-
teitsprincipe in de pensioensektor, d.w.z. op een 
solidariteit inzake de uit te betalen bedragen, 
door het verhogen van de laagste pensioenen 
met het integraal bedrag van de solidariteits
bijdragen. 

2. Het V W G stelt vast dat de basisvragen, die 
de toekomst van het pensioenprobleem be
heersen, niet langer kunnen worden ontweken 
maar dringend in een grondig en publiek debat 
dienen gesteld en beantwoord: 

— de vraag over de w^enselijkheid het huidige 
repartitiesysteem — dat tot de krisis in ons 
pensioenstelsel heeft geleid, en door een 
fraktie nog steeds w^ordt verdedigd — verder 
te zetten, of dit te vervangen door een 
kapitalisatiesysteem dat gebaseerd is op bij
drage naar vermogen, en verdeling volgens 
het principe van solidariteit; 

— de vraag over de geboortepolitiek die de 
achtergrond vormt van de huidige pensi-
oenkrisis: is het rechtvaardig en wenselijk een 
steeds dalend aantal jongere aktieven te laten 
instaan voor een steeds stijgend £iantal ge
pensioneerden? Is het geen dringende nood
zaak, door aangepaste maatregelen, een kind
vriendelijke gezinspolitiek aan te moedigen? 

3. Het V W G schaart zich tenslotte achter alle 
politieke formaties die de federalisering van de 
Sociale Zekerheid vooropstellen: 

het stelt vast dat, in de pensioensektor, zoals in 
de andere sektoren van de Sociale Zekerheid, 
onverklaarbare en onsianvaardbare verschillen 
voorkomen in het nadeel van de Vlaamse 
gerechtigden. Het stelt eveneens vast dat de 
onw îl van een dirigistische meerderheid in 
Wallonië het onmogehjk maakt een demo-
kratisch debat over princiepswijzigingen door 
te voeren en hieruit de nodige gevolgtrekkingen 
te maken en over te gaan tot de splitsing van de 
Socicde Zekerheid. 

c» Info: VWG-ttekretariaat, Kifdorp 21 (biu 
13), 2000Antwerpen. TeL 03/233.50.72. Fax: 
03/234.22.11. 

Het was de wens van wijlen 
Emiel Pil, historikus en geën
gageerde, open vlaamsgezinde 
monnik, dat het Archief en Do-
kununtatiecentrum voor het 
Vlaanui-NationalL)me (ADVN) 
een legaat zou aanvaarden. Pil 
had daarmee de bedoeling om 
een belangrijke rechtstreekse 
bijdrage te leveren tot de we
tenschappelijke studie van de 
Vlaamse be'weging. Konkreet 
uit zich dat in een nieuwe prijs: 
de Driejaarlijkse Pd - Van Gas-
telprip, naar de naam van Pils 
ouders. De prijs, 250 briefjes 
van 1.000, wordt voor het eerst 
uitgereikt in 1998. 

De Pil - Van Gastelprijs richt 
zich tot alle academische dis-

cipUnes die een aanzienlijke bij
drage kunnen leveren tot een 
vernieuwend inzicht in de di
verse aspekten van de Vlaamse 
be%veging. Gevraagd wordt een 
onuitgegeven, oorspronkelijke 
en wetenschappelijk verant
woorde studie te schrijven. De 
voorkeur gaat daarbij uit naar 
een biografische studie van een 
figuur of een monografische stu
die van een groep of stroming 
uit de 19de of 20ste eeuw. 

c* Geïnteresseerden kunnen het 
reglement van de prijs schrif
telijk aanvragen: ADVN, Min
derbroedersstraat 24, 2000 Ant
werpen. Uiterlijk 29 december 
1997moeten de studies ingediend 
zijn. 

^ " HOTEL BOTANIEK*** - Brugge - ^ 
Sfeervol hotel in een I8cle eeuw» stuaakvol 
gerestaureerd herenhuis. Gelegen in een rustige 
straat op enkele minuten van de Burg en het 
Marktplein, l w ideaal uitgangspunt om deze 
histurthi.he stad te ontdekken. \lle kame^^ hebben 
priv^ badkamer met bad of doiiehe, wc. telefoon, 
klokradio en TA Ijft 

IViJs voor 2 personen. 2.600 F 
(inklusicf bufTetontbijt) 

1 ' [^^^^^ü^chBrugge->an 

\ (1 iireeUien» en h"-

„tsl.d.ronanUsuJsrl.D^ 

W 050/34.l«4. F« 050/3459.39 
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UÏÏDEIGIO 

JOSE DESCHAEPMEESTER GEHULDIGD 
De Volkjunie van Kortrijk öluit zich aan bij de huldiging van Jodé 
Dejchaepmeedter naar aanleiding van het feit dat hij 24 jaar VU-
mandataru Li geweedt in de Kortrijköe gemeenteraad. 
Met dank voor zijn inzet ontving Jodé Dedchaepnuedter bloemen en 
felicitatied. Ook onze redaktie dluit zich graag aan bij deze 
huldeblijken voor een kwarteeuw Vlaanu-natioruilc én docialè~in-
zet! 

WILFRIED 
VANDAELE 
VU-FRAKTIE-
LEIDER 
PROVINCIE
RAAD 
Wilfried Vandaele uit D e H a a n 
zal voor t aan op t r eden als frak-
tieleider en \voordvoerde r van 
de Volksunie in de Wes tv laamse 
prov inc ie raad . Hij neemt deze 
t aak over van Bruggel ing J e a n -
M a r i e Bogaer t , die op 21 mei 
ve rkozen w e r d tot lid van de 
Vlaamse Raad . 

Als provincieraadsl id w e r d Bo
gaer t opgevolgd door Ingr id 
Ruebens , schepen in K n o k k e -
Heist . 

Wilfried Vandaele is 36 jaar en 
fraktieleider van „ S a m e n 2000 " 
in de gemeen t e r aad van D e 
H a a n . Hij k w a m in apri l 1994 in 
de prov inc ie raad en w e r d in 
ok tobe r 1994 o p n i e u w ve rkozen 
voor het kan ton Oos t ende -Gi s -
tel. Vandaeles o p d r a c h t gaa t 
vooral uit naa r kul ture le aan
ge legenheden, leefmilieu-dos
siers en in ternat ionale samen
werk ing . 

DE ENE TUIN IS DE 
ANDERE NIET 

WEST-VLAANDEREN 
J U L I 

Wo. 26 B R U G G E : Met V W G -
Fed. Brugge: dagtrip langs de 
Streuvelsroute. Bezoek aan Lijs
ternest, Avelgem en de Vlaamse 
Ardennen. Samenkomst om 8u.30 
voorkant station Brugge. Vertrek 
bus 9u. Deelname: 1.000 fr. Info en 
inschrijven: Herman Pardon 
(060/59.99.33) of Joriska Vanraes 
(050/34.19.74). 

A U G U S T U S 

Zo. 6 D A M M E : 4de Fietstocht 
(40 km) langs Vlaamse wegen. Ver
trek om l(hi.30 met stop om 12u.30 

(mogelijkheid tot 3 belegde brood
jes + koffie aan 70 fr.), daarna 
verder naar 't Hemeltje (mosselen 
aan 425 fr., halve kip aan 295 fr.). 
Inschrijven voor 4/8 bij Luc Rec-
kelbus (050/35.44.64). Org.: VU-
Damme. 

Zo. 13 D A M M E : Tweede Reu
zebarbecue ofte Braaivleesnamid-
dag. Vanaf 14u.30 in de schuur 
Soetkin te Damme-Hoeke (nabij de 
kerk). M.m.v. muzikanten uit Tsje
chië. Deelname: 450 fr. p.p. Re
serveren op tel. 050/35.44.63 (L. 
Reckelbus). Org.: Vlaamse Kring 
Dcimme. 

• „ K O P J E S " - Pau l Enge l -
been is o p zoek n a a r kleine 
beeldjes, voora l „kop jes" v a n 
f iguren ui t de Vlaamse b e w e 
g ing en v a n b e k e n d e Vlamin
gen . Tot op heden v o n d hij enkel 
een „kop je" v a n Cyriel Ver-
schaeve, en (veel g ro te re ) bors t 
bee lden van Fil ip D e Pillec3Ti, 
H u g o Verr ies t en Pe t e r Benoit . 
M a a r hij is voora l in de „kop jes" 
ge ïn te resseerd . Wie w e e t w a a r 
dergeli jke beeldjes k u n n e n aan
geschaft ^vorden? 

Info: Pau l Enge lbeen , P lezant -
s t raa t 3 te 9220 H a m m e . 

• L E E U W E N V L A G G E N : 

— R o m a i n D e G r a v e , E^ckbe rg -

s t raa t 20, St . -Gil l is-Waas, 
03/770.70.72. 
— H e r m a n Van M i e g h e m , 
N i e u w k e r k e s t r a a t 2, St.-Gillis-
W a a s , 02/770.79.17. 

• V R I A M O N T — Wie heeft 
informatie over J o r i s Vr i amon t 
(1896-1961)? D e z e a u t e u r 
w o o n d e te Brussel , Regenc ie -
s t raa t 25 , t egenover he t C o n 
serva tor ium. H e t l i teraire tijd-
schrijft Appe l zoek t voor een 
h e r d e n k i n g alle informatie en 
d o k u m e n t e n . 

Bezorgen a a n G u i d o W u l m s , 
H o u t s t r a a t 37 te 3800 Sint -Trui 
den . 

• K O L L A B O R A T I E — Voor 
een sys temat ische s tudie over de 
rol v a n geesteli jken (reguliere 
en seculiere) bij d e mili taire 
kol laborat ie t i jdens W O II 
zoekt een s tuden t alle k o n k r e t e 
informatie over pas toors , aal
moezeniers , pa te r s , proos t , 
pr ies ter- leraars . . . die aktief wa 
r e n bij he t w e r v e n voor, sti
mule ren tot. . . of precies he t om
gekee rde . 

Bezo rgen aan : V. Van den E y n -
den, Laa r sebaan 348 te 2170 
M e r k s e m . 

10 km van Oostende & Brugge 
Retsen gratis + fietsroutes. 

Speciaal midweek/Weekend. 
3 dagen met gastronomisch Half 
pension, 2.150 fr. p.p.dag, vele 
extra's inbegrepen!! 

Bel voor Folder, maar reserveer 
alvast. 

Hotel De Stokerij, 
Oudenburg. S 059/26.82.97 Fax 26.89.35. 

Bij veel tu ine igenaars ligt de 
gewoon te om de hof vooral met 
pa ta t t en en g roen ten vol te plan
ten al een tijdje ach te r de rug . 
D e tuin is al lang mins tens een 
grasperk je om in de zomer van 
de zon te genieten, of de kin
de ren w a t speel ruimte te gun
nen. E n het oog wil ook wel wat , 
een bloemetje hier, een struikje 
daar, en een boom of perkje 
hoor t er evenzeer bij . 

M e t de t oename van de wel
s tand raak te ook het b e r o e p van 
tu inarch i tek t ingeburgerd . Al 
spelen veel tuinl iefhebbers na
tuurli jk liefst zelf tu inarchi tek t . 
Vijvertjes, niveauverschi l len, 
zuilen of beelden deden h u n 
intrede, zelfs in de mini-tuintjes 
in onze sociale woonwi jken . O m 
ideetjes op te doen v inden tuin
l iefhebbers voor geen geld in 
elke goede boekhande l een 
v rach t informatie. Z e gaan de 
tu inen van vr ienden of ken
nissen bewonde ren , of zet ten 
een ui ts tapje op tou-w naa r pu 
blieke tu inen me t faam. O m in 
te spelen op h u n w e n s e n w e r d e n 
er zelfs open tu indagen geor
ganiseerd . 

Bij uitgeverij Lannoo verscheen 
ver leden w e e k de mooie Gidd 
voor tuinen in België van Chriótuie 
de Groote. D e uitgeverij heeft 
klaarbhjkelijk ingezien da t 
naas t g idsen voor kastelen, a b 
dijen, musea , s teden en gemeen
ten, fiets-, wande l - of au to rou
tes, r ek rea t i epa rken of na tuu r 
reserva ten , ook een gids voor 
b e w o n d e r e n s w a a r d i g e tu inen 
kommerc iee l haa lbaa r moe t 
zijn. 

D e Gids w e r d voorges te ld in he t 
Kasteel v a n H e x , een dorpje in 
he t go lvende H a s p e n g o u w , een 
t re fpunt voor tuinspecial is ten 
en -l iefhebbers. H e t p rach t ig 

VLAAMS-
BRABANT... 

A U G U S T U S 

Vr. 4 LENNIK: Opening Tentoon
stelling „Het beste van Gal" in de 
Feestzaal Gemeenschool-Centrum, 
H. Ghyselenstraat 19 ('t Steentje) 
te St.Kwintens-Lennik. Deze ten
toonstelling loopt tot 22 aug. en is 
dagelijks open van 10 tot 12 en van 
14 tot 16u. Org.: FVK-B-Roden-
bachfonds. 

Za. 19 K A P E L L E O / D B O S : 
Mosselfestijn van l lu .30 tot 22u. in 
de Sint-Jozefskring (VIEJC bij de 
kerk). Ook op 20/8 van l lu .30 tot 
15u. Org.: VU-Kapelle o/d Bos. 

LIMBURG 

A U G U S T U S 
Zo. 20 G E N K : Vlaams Braadfeest. 
Om I8u. in Restaurant St.-
Maarten, Stationstraat 13. Org.: 
Lijst Nieuw Genk. Info: Erik Ac-
cou, 089/35.67.53 of 30.53.28. 
Zo. 27 T E S S E N D E R L O - H A M : 
Naar IJzerbedevaart met Kanton
nale VU-werkgroep. Deelname 
400 fr. (inkom inbegr.). Info en 
inschrijven: 013/67.16.41 (sekreta-
riaat), 013/66.68.37 (Jaak Boe-
laers) of 013/66.86.37 (Eddy Vol
ders). 

Zo. 27 MAASEIK: Ijzerbede
vaartwerkgroep gewest Maaseik 
legt bussen in naar Diksmuide. 
Prijs: volw, 300 fr., -12j. gratis, 

• studenten 100 fr. Inschrijven en 
i info bij de leden van de I Jzer-
' bedevaartwerkgroep of bij Wilfried 
i Rosiers (86.35.38). 

gekonse rvee rde Kasteel van 
Hex , g e b o u w d in de 18de e e u w 
in Luikse rococco-stijl , is nor 
maal niet toegankeli jk voor be 
zoekers . H e t w^ordt n o g be 
w o o n d door grav in Miche l 
d 'Urse l en haar familie. Zij is 
w a t fier op de schi t te rende tui
nen e romheen . Als ze thu is is, 
s teekt de gravin daa r ook wel 
eens de h a n d e n ui t de mouwen , 
bi jgestaan d o o r vijf t u inman
nen . D e tu inen van H e x zijn op 
speciale da t a wel opengeste ld . 
D e s m a a k m a k e r s vo rmen er 
o.m. een kollektie van meer d a n 
250 soor ten oude en botanische 
rozen, een moes tu in van 2 hek-
tare , en F r a n s e en Engelse stijl-
t u m e n . H e x is te bezoeken ter 
gelegenheid van de open tuin
dagen het laatste w e e k e n d van 
september , en het eerste en 
d e r d e \veekend van juni . 

In de "Gids voor Tuinen in 
België" v ind t de l iefhebber meer 
dan 350 prach t tu inen , a r b o r e t a 
en de mooiste p a r k e n van he t 
land voorgeste ld . D e be lang
rijkste tu inen krijgen elk een 
p la t t eg rond mee, en een aanta l 
onontbeer l i jke p rak t i sche gege
vens als naam, ad res en te
le foonnummer van de eigenaar, 
open ingsuren of -dagen, even
tuele toegangspr i js en wegwi j 
zers . D e tu inen zijn op een 
hand ige man ie r alfabetisch ge
rangsch ik t p e r provincie en ge
meen te . H e t rijkelijk met kleu
renfoto 's geï l lus t reerde naslag
w e r k is voorz ien v a n een uit
voer ig register. E^n sterrenk^va-
lifikatie geeft aan of de tu in de 
reis w a a r d is, een o m w e g w a a r d 
is, of te bezoeken is als U in de 
b u u r t bent , en symbolen geven 
he t specifieke be lang a a n v a n de 
tu in o p historisch, bo tan i sch of 
estet isch vlak. 

(Pdj) 

c* Gidd voor tuinen in België. 
Chridtine de Groote. Uitg. Lan
noo, Tuit, 1995, 304 blz, 1.295 
fr. 

nv de winne-fabrisac 

~̂ , / mlgroatraat 188 
N. / B 9800 sohoonaarde 

^ ' dendermonde 
088/48 33 04 - 48 30 16 

drukkerij 

type 
ofifset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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ZE DOEN HET WEER... 

VOOR DE 19<'« KEER! 
Ook dit jaar wordt er in de week voor de IJzerbedevaart 
weer gefietdt van Voeren naar Dikjmuide. Voor de 19^^ keer 
trekt de Vrede^fietöeLing dward door Vlaanderen. Een 
sportieve uitdaging van meer dan 300 km. Tenminste voor 
wie op donderdag 24 auguótuö vanuit Voeren vertrekt. Je 
kan echter ook op andere plaateen aansluiten: vrijdag 25 
augudtu^ in Tienen, Bruj^el, Geel of Wommelgem en 
zaterdag 26 augudtiu in Gent. Ver weg van het drukke 
verkeer trekt de Vrede<ifietdelingkaravaan door de pit
toreske dorpjes die Vlaanderen rijk is. 

H
eb je nog ergens een rij-wiel 
stcian in stal of schuur? 't 
Is 't moment om je fiets op 
te poetsen. Vanuit het 

bronsgroen eikehout trappen 
opnieuw meer dan 100 jeugdige 
sportievehngen naar de polder-
klei van de IJzervlakte. En dit 
écht niet alleen maar voor de 
lol! 

VRIJHEID, VREDE, 
VERDRAAGZAAMHEID... 
De fietskaravaan vertrekt van
uit Voeren, wraarmee de fietsers 
hun niet aflatende sympathie 
betuigen voor deze mooie maar 
beproefde Vlaamse gemeente, 
en schiet dan als een pijl dwars 
doorheen Vlaanderen tot in 
Diksmuide. Als moderne pel
grims rijden de vredesfietsers 
naar de IJzervlakte waar de
cennia geleden, in tragische om
standigheden de pohtieke 
Vlaamse Bew^eging kiemde. De 

Vredesfietseling is een tocht 
voor al wie begaan is met vrij
heid, vrede en verdraagzaam
heid in Vlaanderen. 

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

VEILIGHEID 
I2en degelijke fiets met regle
mentaire uitrusting is een "con
ditio sine qua non" voor elke 
deelnemer aan de Vredesfiet
seling. De deelnemers aan de 
Vredesfietseling zijn verzekerd 
voor burgerlijke aansprakelijk
heid en medische kosten. 

Een bezem-, bagage- en zie
kenwagen van het Vlaams kruis 
begeleiden de fietskaravaan. 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAMS ZIEKENFONDS... 

Antwerpen, Troonplaats 2, tel. 03/237 32 10 
He i s t o/d Berg, Kat tes t raa t AS, tel. 015/24 73 85 
Kapellen, Hoogbooms teenweg 119, tel. 03/665 17 30 
Lier, Antwerpses t raa t 145, tel. 03/488 00 40 
Mechelen , Hoogst ra tenple in 1, tel. 015/20 36 40 
Mol, Turnhoutses teenweg 15, tel. 014/31 27 16 
Wlllebroek, S ta t ionss t raat 22, tel. 03/886 30 91 

PROVINCIE BRABANT 
Brussel , Em. J a c q m a i n l a a n 126, tel. 02/219 92 41 
Herent , Meche lses teenweg 147, tel. 016/23 37 21 
Leuven, J .B . Van Monss t r aa t 83 , tel. 016/29 10 48 
Overijse, Du isburgses teenweg 149, tel. 02/687 69 75 
Tienen, Wolmark t 9, tel. 016/82 21 12 

PROVINCIE LIMBURG 
Hasselt , Guffenslaan 92, tel. 011/22 92 55 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
Aalter, Ter Walle 21, tel. 09/374 25 00 
Brakel , Stationsplein 11, tel. 055/42 51 88 
Eeklo , A. Van Ackerstraat 22, tel. 09/377 92 22 
Ertvelde, E. Hullebroekstraat 14, tel. 09/344 67 90 
Gent, Hols t raa t 21, tel. 09/223 52 27 
Merelbeke, Poelstraat 40, tel. 09/230 79 09 
Zele , Lange Akker 8, tel. 052/44 8 3 03 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Brugge, Sint Baafskerks t raat 1, tel. 050/38 98 45 
leper, Capronstraat 15, tel. 057/21 84 21 
Ltegem, Gro te M a r k t 35, tel. 051/30 08 88 
Kortrijk, Graa f Gwijde van Namenstraat 7, tel. 056/22 
56 98 
Menen , leperstraat 65, tel. 056/51 06 91 
Roeselare, Hugo Verrieststraat 4, tel. 051/20 83 45 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 
8500 Kortrijk, tel. 056/22 86 98 - fax 056/22 94 87 

- en geniet de komplete service van een vohA'aardige sterk uitgebouwde en ongebonden organisatiel 
Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

^ Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 

Motards en wegkapiteins staan 
in voor de veiligheid aan de 
kruispunten. De w^einige door
tochten op drukke punten ge
beuren onder politie- of rijks
wachtbegeleiding. Niets wordt 
aan het toeval overgelaten. 

UITRUSTING 
Naast een degehjke fiets voorzie 
je best ook aangepaste kledij. 

Zowel voor zonnig wreer als 
voor regentoestanden. J e weet 
maar nooit in dit lage landje bij 
de zee. Zowel donderdag- als 
vrijdagavond zijn alle deelne
mers in een jeugdherberg ge
logeerd. Met nette kamers, mo-
gehjkheid tot douchen en lekker 
eten. 

ISen slaapzak is natuurlijk on
ontbeerlijk! Tijdens de nacht 

TRAJEKTSPONSORS 

De Vredesfietseling wordt traditiegetrouw in 3 trajekten van om en 
bij de 100 km afgelegd: Voeren-Tienen, Tienen-Gent of Geel-Gent 
en Gent-Diksmuide. Om de financiële eindjes aan mekaar te 
knopen en het prijskaartje binnen de mogelijkheden van jongeren 
en voornamelijk scholieren en studenten te houden werd een 
beroep gedaan op onze kersverse mandatarissen en de talrijke 
Volksunie-afdelingen met de vraag een trajekt te sponsoren a rato 
10 fr per km. Al ^vas een meer bescheiden/gulle bijdrage van
zelfsprekend ook steeds welkom! Onderstaande "trajektsponsors" 
reageerden enthousiast. VUJO's werkgroep Vredesfietseling 
dankt hen hartelijk voor die financiële bijdrage. 

Vic Anciaiix (Brussel), Jos Bex (Veltem-Beisem), Jean-Marie 
Bogaert (Assebroek), Fons Borginon (Antw^erpen), Volksunie 
afd. Buizingen, Lieven Dehandschutter (St. Niklaas), Volksunie 
afd. Dessel, Volksunie afd. Groot Gavere, Volksunie afd. Hove, 
Simonne Janssens-Vanoppen (Zolder), Volksunie afd. Kapelle 
o/d Bos, Willy Kuijpers (Herent), Herman Lauwers (Bras-
schaat). Jan Loones (Oostduinkerke), Jan Peumans (Riemst), 
Jaak Van Assche (Bonheiden), Annemie Van De Casteele 
(Affligem), Kris Van Dijck (Dessel), Karel Van Hoorbebeke (De 
Pinte), Michel Van Neste (Diegem), Etienne Van Vaerenbergh 
(Lennik), Monica Vandevelde (Tervuren), Paul Vangansbeke 
(Kuurne), Dirk Vergauwen (Edegem), Herman Verheirstraeten 
(Kortenberg), Volksunie afd. Vossem, Ferdy Willems (Baas
rode), Volksimie afd. Groot Zemst 

Onze dank aan Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 

van zaterdag op zondag over
nachten we met z'n allen in een 
tentenkamp op de bedevaart-
^veide in Diksmuide. 

Hiervoor breng je een lucht-
matrjis en een slaapzak mee. 
Alle spuUen worden met de ba-
gagewagen vervoerd zodat de 
Vredesfietsers ongestoord hun 
gang kunnen gaan. 

PRIJSKAARTJE 

Inschrijven voor de 19de Vre
desfietseling kan door middel 
van het deelnemingsstrookje. 
Om organisatorische redenen 
vragen we je wel om tijdig in te 
schrijven. De deelnemings
strookjes dienen voor 12 au
gustus op het VF-sekretariaat 
toe te komen! 

De deelnameprijs wordt be
paald door de vertrekdag. Wie 
op donderdag 24 augustus van
uit Voeren vertrekt en het ganse 
trajekt meefietst betaalt 1.750 fr. 
Wie op vrijdag 25 augustus ver
trekt betaalt 1.250 fr en wie op 
zaterdag 26 augustus aansluit 
betaalt slechts 500 fr. Dit bedrag 
dient gestort te worden op de 
VF-rekening 435-0256851-75, 
eveneens voor 12 augustus. In 
de deelnameprijs is het inkom-
bewijs voor de IJzerbedevaart 
begrepen. Bovendien ontvan
gen alle sportievehngen aan de 
start een leuk verrassingsge-
schenkje! 

De terugreis gebeurt met de 
bus. De fietsen worden met de 
vrachtwagen vervoerd. Let wet, 
enkel de deelnerrurd die met de biu 
terugkeren kunnen hun fietd op de 
vrachtwagen plaateen. Wie op ei
gen houtje terugkeert neemt dus 
zelf z'n fiets mee terug! Wie met 
de bus wil terugkeren dient 
hiervoor in te schrijven tegen 
ekstra betahng van 250 fr. Ook 
te storten via VF-rekening -435-
0256851-75. 

De deelnemers die vanuit Voeren 
vertrekken rumen de laahte week 
voor het vertrek kontakt op met het 
VF-sekretariaat (02/217.63.28) om 
de verplaatóing naar Voeren te re
gelen. 

c» Meer inlichtingen kan je 
verkrijgen op het Vredesfiet
seling sekretariaat, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel, tel. 
(02)217.63.28. 

"St" 

INSCHRUVINGSSTROOKJE (1) 

naam en voornaam: . 

straat en nummer: . . 

postnr. en gemeente:. 

tel: 

geboortedatum: 

neemt deel aan de \9^^ Vredesfietseling en vertrekt op 

O donderdag 24 augustus in Voeren 

O vrijdag 25 augustus in . .' ; 

O zaterdag 26 augustus in 

Terugreis: ik kom/ kom niet (*) terug met de bus (* schrappen wat met past) 

Ik stort fr op rekening 435-0256851-75 van de Wedesfietseling 

datum handtekening 

{1} JnvuWen en voor 12 augustus '95 opsturen naar het sekretariaat van de M-edesfietselmg. Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel 
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MARC DEGRYSE GREEP LAATSTE KANS 

MEER DAN DRIE MIUARD 
Europa ergerde zich de voorbije jaren aan de financiële 
waanzin in hetcalcio. Voor de Itaiiaande topklub^ wad geen 
c^peler te duur, .scheen geen investering rióikovoL AU&d woé 
mogelijk. Vandaag blaxut men op het schiereiland tegelijk 
warm en koud. Er worden nog wel grote transfers 
gerealiseerd. Baggio bijvoorbeeld verliet Juventu^ voor AC 
Milan maar de financiële speelruimte van veel klubs werd 
ingeperkt. Daar bestaat geen twijfel meer over. 

T
och werd het Europese spe-
lersverkeer daardoor niet 
genormaliseerd. Vandaag is 
Engeland het nieuwe para

dijs; in twee maanden tijd w^er-
den er op de eilanden al voor 
meer dan drie mUjard spelers 
verhandeld. De namen liegen er 
niet om: Dennis Bergkéimp, 
Jurgen KlLnsmann, Les Ferdi
nand, Paul Ince, David Ginola, 
Paul Gascoigne, David Platt 
en... Mare Degryse. Daarmee is 
het einde nog niet in zicht. Al
gemeen wordt aangenomen dat 
Manchester United zich nog op 
de markt zal „moeten" begeven. 
De drug van het geërgerde sup-
porterslegioein dreigt onhoud
baar te •worden. 

TIJDELIJK VERSCHIJNSEL? 
De verkoop van Ince en Hughes 
en wellicht ook Kancheiskis 
•werd nog op geen enkele manier 
„gekompenseerd" en de zich 
door eerdere andersluidende 
verklaringen van bestuurszijde 
bedrogen voelende supporters-
association heeft daarover haar 
ongenoegen laten blijken in de 
pers. De spanning op „Old 
Trafford" zou om te snijden 
zijn. 

Het is zeer de •vraag of de fi
nanciële weelde van het Britse 
voetbal als een tijdeUjk dan wel 
als een vast gegeven moet •wor
den beschou-wd. Meerdere 
Britse klubs mogen zich dezer 
dagen verheugen in de interesse 
van grootkapitalisten. Black
burn, op zichzelf een stad die 
zich nooit een landskampioen 
kan veroorloven, speelt volgend 
seizoen in de Champions Lea
gue dank zij de financiële in
breng van zijn voorzitter. New

castle is een voorbeeld dat nog 
sterker aanspreekt. Manager 
Kevin Keegan komt en koopt 
met het geld van de chairman. 
Het Britse voetbal is de arena 
waarin schatrijke industriëlen 
publieke erkenning zoeken. Het 
verschijnsel is niet nieuw maar 
•was nog maar zelden duurzaam. 
Verloopt het deze keer anders? 

LAATSTE KANS? De voorbije maanden werd in Engeland al voor 3 miljard in spelers 
De spelers zal het anders een geïnvesteerd. Ook Mare Degn/se laat zijn rekeningen nu dpijzendoor 
zorg zijn. Naar aloude ge- SheffieQ. 
woonte worden salarissen en 
premies mee opgetrokken in de 
konkurrentiespiraal. Dennis 
Bergkamp zou bij Arsenal bijna Mare Degryse zal het bij Shef- Westvlaming zal met zijn late 
één miljoen frank per •week ver- field Wednesday met wat min- fransfer financieel ook niet 
dienen. der moeten stellen maar de slecht varen. Sheffield spreekt 

niet onmiddellijk tot de ver
beelding maar's lands beste 
voetballer heeft desondanks 
geen moment geaarzeld. Hij 
•was nu eenmaal uitgekeken op 
Anderjecht. Hij snakte naar 
nieuwe uitdagingen. Oorspron
kelijk zal Mare het zich •wel 
anders hebben voorgesteld 
maar de voetballer •wikt en het 
geld beschikt. 

Andermaal dus verliest ons hui
dig voetbal één van zijn betere 
zoniet zijn beste speler. Ander-
lecht had zijn klassieke ver
dediging klaar: we •wiUen nie
mand tegenhouden; Mare is ne
genentwintig en het was zijn 
laatste kans; Degryse is vaak 
gekwetst. Het zal allemaal waar 
•wezen maar het verlies zou •wel 
eens heel zwaar kunnen door-
•wegen. Versavel en Zetterberg, 
de potentiële vervangers, zijn 
immers „nog vaker" gekwetst 
en geen van beide heeft dezelfde 
uitstraling of bezit de persoon
lijkheid om een topploeg (?) op 
sleeptou^w te nemen. 

EK 2000 IN LAGE LANDEN 

VLAAMSE KLUBS GEWOON BEDROGEN? 
Nederland en België zullen dus samen de eindronde van het 
Europees voetbalkampioenschap 2000 organiseren. We 
moeten daar allemaal om juichen en als het even kan de 
borst laten zwellen van gerechtvaardigde trots. Voorzitter 
Michel D'Hooghe is bijzonder gelukkig dat hij dit voor zijn 
land heeft kunnen klaar maken. Mogelijk wordt dit EK de 
aanloop naar... de Olympische Spelen van 2004 want de 
ambities van de Belgische sportorganisatoren — van enige 
VlaamsvoeUndheid durven og willen we ze echt niet 
verdenken — kunnen niet meer stuk. Geen 
momenteel te hoog. 

zee LS ze 

U
iteraard verheugen •we ons 
over de toe^wijzing van het 
EK 2000 aan de l l g e Lan
den. We hebben natuurlijk 

onze twijfels bij de optimistische 

HET LICHT IS UIT 
Er zal een klein •wonder moe
ten gebeuren om Miguel In-
durain van een vijde opeen
volgende overwinning in de 
Tour af te houden. De Span
jaard regeert met gezag. Hij 
verdedigt en hij valt aan. Hij 
neemt en hij geeft. Hij wordt 
aanvaard als de baas in een 
wedstrijd die men desondanks 
als „spannend" probeert te 
omschrijven. Dat is de Tour 
ook, maar dan enkel op het 
secundaire niveau. Over de 
eindoverwinning bestaat wei
nig twijfel. Rominger en Ber-
zin, de twee van wie het al
lemaal moest komen, zijn veel 
te licht uitgevallen. De Rus is 
zelfs al uit de •wedstrijd ver-
dw^enen en de Z^witser kan na 
de Giro niet ook nog eens 
uitblinken in de Tour. Zoveel 
is bewezen. Indurain heeft dus 
vrij spel en gunt iedereen •wel 
wat. Jalabert, Zulle en Pan-
tani: om beurten mogen ze de 
armen in de hoogte hijsen 
maar de meester echt bedrei
gen is er voorlopig niet bij. 

Voor onze landgenoten is het 
hcht volledig uit. Twee dagen 
leefden •we in een sprookjes-
•wereld. Bruyneel •won op va
derlandse bodem een rit en 
greep zo^waar de gele trui. De 
Alpen viraren evenwel veel te 
hoog. Hij tuimelde terug in de 
rangschikking en onze verte
genwoordiging •werd in één 
enkele bergrit tot vijf man her
leid. Ontluisterend. Schrik-
aanjagend. 

Lono 
De BRTN mag dan nog zo zijn 
best doen om het gebeuren op 
te kloppen, zonder prestaties 
moet de belangstelling voor de 
wielersport bij ons afne
men...Niemand verwacht ook 
onmiddellijk beterscliap. Eddy 
Merckx spreekt altijd met het 
grootste voorbehoud over de 
aankomende jongeren. Rond 
Frank Vandenbroucke wor
den torenhoge verw^achtingen 
opgetrokken, maar het is zeer 
de vraag of 's lands grootste 
belofte die ooit zal kunnen 

ekonomische voorspellingen die 
in een eerste fase het publiek en 
de belastingbetaler gunstig 
moeten stemmen tegenover „de 
te leveren inspanningen". 

inlossen. De druk op zijn frêle 
schouders dreigt onmenselijk 
zwaar te w^orden. Wel schijnt 
het besef door te dringen dat er 
nu echt iets moet veranderen. 
We liggen op aUe gebieden 
achterop. De begeleiding, de 
voorbereiding, de •weten
schappelijke onderbou^wing, 
de medische omkadering: alles 
is aan herziening toe. Ook 
omtrent Jean-Luc Vanden
broucke, de ploegleider van 
Lotto, worden vragen gesteld. 
In de Nederlandse Volkókrant 
mochten we lezen dat de Waal 
ploeg moest büjven van toen-
maHg minister van Financiën 
Mkystadt. Drie jaar geleden 
zou de direktie van Lotto aan
gedrongen hebben op zijn ver
vanging maar de PSC'er 
dreigde de staatshulp stop te 
zetten indien één vinger naar 
de ploegleider werd uitgesto
ken. Vandaar de huidige si
tuatie. We •weten niet of het 
•waar is maar het begint •wel op 
een zoveelste ,,Belgische toe
stand" te gelijken. 

MODELFUNKTIE 
De rekening vsfordt altijd later 
gepresenteerd en het zal deze 
keer niet anders zijn. We kun
nen er ook inkomen dat de 
gezamelijke organisatie door 
Nederland en België een mo-
delfunktie kan hebben voor an
dere Europese landen. Het kan 
geen k^waad dat grote interna
tionale sportgebeurtenissen in 
Europa elders kunnen plaats-
•vinden dan in Italië, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland of Enge
land. Wij zijn bijgevolg bereid 
veel water in onze wijn te doen 
voor dat EK 2000. Maar er zijn 
grenzen en die w^erden inmid
dels al ruim overschreden. In 
Geneve •werden bij de toe^wij-
zing •vijf stadions in België •weer
houden. De Heizel, het An-
derlechtstadion, Sclessin 
(Standard), Mambour (Char
leroi) en Olympia (Brugge). 
E^n van de vijf stadions bevindt 
zich in Vlaanderen. Eén. Juist. 
Moet u er •wel bijdenken dat 
dertien van de achttien Bel
gische eerste klassers Vlaamse 
klubs zijn (de Brusselse niet 
meegerekend) en dat 52 van de 
68 verenigingen die in de •vier 
hoogste afdelingen (eerste, 
tweede, derde A en derde B) 
uitkomen eveneens in het 
Vlaamse landsgedeelte hun 
thuishaven hebben. Dat is nog 
altijd méér dan drie vierden van 
het totaal aantal klubs! 

We willen echt niet moeilijk 
doen maar één stadion op •vijf is, 
•welke redenering men ook ,,uit
vindt", schandeHjk w^einig. Dat 
Brugge weerhouden werd 
dankt het aan Clubbestuurder 
Michel d'HoQghe en Clubsup-
porter Jean-Luc Dehaene die 
als premier de nodige over
heidsgelden bijeenharkte om 
Olympia goed twintig jaar na de 
inhuldiging opnieuvi' te moder
niseren. De grote bevoordeelde 
op lange termijn is dus Club 
Brugge en in veel mindere mate 

Cercle. Van konkurrentiever-
valsing gesproken. Bovendien 
hgt Brugge als ekonomisch cen
trum beduidend achter op Ant-
•werpen (voor zover •wij •weten 
toch nog altijd de tweede stad 
van het land) en Gent die in 
verhouding niet stiefmoederHjk 
maar gew^oon niet werden be
deeld. 

BELGISCHE LOGICA 

Over de voetbalgouw-bij-uit
stek Limburg hebben •we dan 
nog niets gezegd. Ook niet over 
Brussel dat in tegenstelling met 
Amsterdam en Rotterdam — 
toch ook geen twee pro^vini-
cienesten — aan één stadion niet 
genoeg heeft. De „Belgische lo
gica" blijft onnavolgbaar en 
schaamteloos. Met één stadion 
•wordt het voetbal in Vlaanderen 
doodge^woon bedrogen. Na-
tuurhjk zal men in het glazen 
huis in Brussel de schouders 
sophalen voor zoveel Vlaamse 
kortzichtigheid. 

De stad Antwerpen is nagenoeg 
failliet en kan zelfs zijn eigen 
sportpaleis niet redden. De stad 
Gent en AA Gent kunnen elkaar 
ook maar moeilijk vinden maar 
we zouden Luc Van den Brande 
•wel eens graag tekst en uitleg 
horen geven bij deze financiële 
ontwikkelingen — want dat 
schijnt toch de doorslaggevende 
reden om het EK naar hier te 
halen — die andermaal in het 
nadeel van Vlaanderen uitval
len. 

Het heet dat er voor Antwerpen 
nog een uitweg openligt. Maar 
dan moet er •wel een gloednieu^w 
stadion worden gebou^wd en 
vooral... gefinancierd. Daar 
moet \vat ons betreft dan maar 
eens werk van gemaakt •wor
den. 

Flandtóen 
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KÜU-UITJE 
EEN VLAAMSE STAD IN OORLOGSTIJD 

LIER, BEZET EN BEVRIJD 
Het boek Lkr, bezet en bevrijd 
behandelt de stadsgeschiedenis 
van Lier tussen 1938 en 1947. 
Daarbij besteedde de auteur, 
Piet De Zaeger (°1971), vooral 
aandacht aan de politieke, so
ciale en kulturele evolutie. Wie 
had in Lier de politieke macht in 
handen vóór, tijdens en na de 
Duitse bezetting? Wat waren de 
gevolgen van de bezetting voor 
het Lierse verenigingsleven ? 
Wanneer werd Lier bezet en 
wanneer werd het bevrijd? Hoe 
trad de Gestapo op in Lier? Was 
er sprake van verzet en ^vaarom 
werd er gekollaboreerd? Wat 
verstond men onder zwarte 
markt? Op deze en andere vra
gen formuleert het boek van de 
jonge historikus een antwoord. 
Tema's als koUaboratie, verzet 
en repressie komen ruimschoots 
aan bod, voor illustraties werd 
voldoende plaats ingeruimd. 

Auteur Piet De Zaeger: „Wij 
hebben nooit de bedoeling of de 
pretentie gehad om. een moreel 
oordeel te vellen over wie nu „goed 
of fout" zat tijdend de behandelde 
tijdddpanne." 

met de lokale afdelingen van de 
Algemene SS en de De Vlag 
onder leiding van Alfons LaB 
nens. Een groot deel van de 
katolieke zuil (onder meer de 
vakbond) verzette zich tegen de 
machtsovername door het VNV. 
Van gewapend verzet was er 
slechts sprake bij een klein deel 
van de Lierse bevolking. Het 
verzet w^erd echter zwaar ge
troffen door razzia's van de Ges
tapo, vooral in mei 1943. 

GEEN BREUK 

De bezetting en de maatregelen 
van het nieuwe stadsbestuur 
hadden bovendien gevolgen 
voor het socio-kulturele vereni
gingsleven in de stad. Heel wat 
kunstenaars onder wie FelLx 
Timmermans, Ernest Van der 
Hallen, Louis Van Boeckel en 
Frans Bogaerts (het fameuze 
„Klavertje vier") vormden een 
1 -lerse kunstenaarsgUde. Be
paalde verenigingen werden 
\ e-1 plicht aan te sluiten bij één-
hi'idsorganisaties. 

Nil de bezetting werd de macht 
\.in het vooroorlogse katoheke 
stadsbestuur hersteld. Onder
werpen als de repressie en de 
koningskwestie zorgden voor 
een politieke polarisatie. Door 
de uitschakeling van het 
Vlaams-nationalisme als poli
tieke faktor werd de katolieke 
zuil nog versterkt. Pas in 1964 
zou de eerste Vlaams-nationalist 
opnieuw in de gemeenteraad 
zetelen. Vanaf dan was de voor
oorlogse pohtieke situatie op
nieuw hersteld. De oorlog 
vormde niet echt een breuk in 
de Lierse stadsgeschiedenis. 

o» Lier, bezet en. bevrijd. Een 
Vlaamde ^tad tijdend de Tweede 
Wereldoorlog. Piet De Zxieger. 
Uitg. Aceo, Leuven. 160 blx. 
695fr. 

Op 30 oktober 1943 hielden OodtfrontvrijwilUgerd een propagandamard door de dtraten van Lier. 

BOB VAN OUYTSEL WAS ACHT TOEN DE OORLOG BEGON 
Aan Bob Van Ouytdel die deze 
tijd als kind meemaakte vroe
gen •wij enkele persoonlijke be
schouwingen. Van Ou3^sel 
w^as nauwelijks acht jaar begin 
1940 en slechts als jeugdig 
getuige betrokken bij de ge
beurtenissen in zijn geboor
testad. Dit neemt niet weg dat 
er hem verschrikkelijke beel
den uit die tijd voor ogen 
staan, beelden die hem nooit 
meer zullen verlaten. 

Bob Van Ouytsel: „Bijhet lezen 
van dit boek werd mij, voor zover 
het mij in latere jaren niet verteld 
werd, heel wat duidelijk over die 
oorlogdjaren. Ik lod het dan ook 
met bijzondere belangd telling. 
Sommige van de namen uit dit 
boek of hun kinderen, zowel van de 
ene aid van de andere kant, behoren 
tot mijn familie of vriendenkring. 

Zij en nog vele anderen zullen dit 
boek met even veel belangdtelling 
lezen want het id een boeiend dtuk 
gedchiedenid dat nog niet zover 
achter oru ligt." 

Van Ou3^sel woonde in zijn 
kindertijd vlak bij het Lierse 
stadhuis, het politiebureau be
vond zich toen onder het stad
huis. Van dichtbij kon hij zien 
hoe kollaborateurs behandeld 

B. Van Ouytsel: ,Ald veertien
jarige wad ik er getuige van hoe 
menden die werden aangebracht, 
door jongend met geweren bewapend 
en dlechtd enkele jaartjed ouder dan 
ik, uit de brandweerkammionette 
werden gedchopt. Zij moedten dan 
dpitdroeden lopen door een haag 
van twintig-dertig meter lang da-
mengetroept gepeupeL Ik kende of 

herkende toen die menden niet die 
werden gedlagen en gedtampt maar 
herinner mij wel de van haat ver
trokken gezichten en het gehuil van 
hen die dchopten en dtampten en 
dat vervulde mij toen en nu nog met 
afgrijzen." 

Hoe Van Ouytsel vandaag en 
na het lezen van Lier, bezet en 
bevrijd over de periode denkt 
formuleert hij als volgt: „Ik 
maakte mij na het lezen van het 
boek de bedenking: aan beide kan
ten zaten avonturierd en dmeer-
lappen en aan beide kanten zaten 
zuivere idealidten die hun nek uit-
dtaken ten bate van hun volkd-
genoten en in de meedte gevallen 
waren het deze laatdten die de 
harddte klappen kregen. Zij waren 
en zijn nog dteedd diegenen die door 
de machthebberd worden mld-
bruikt." 

KATOLIEKE MACHT 
De lezer maakt niet alleen ken
nis met de Lierse verenigingen, 
maar ook met bekende en min
der bekende figuren die een 
belangrijke rol hebben gespeeld 
in de stadsgeschiedenis: de kun
stenaar FelLx Timmermans, mi
nister Arthur Vanderpoorten, 
burgemeester Jozef Van Cau-
wenbergh, schrijver Ernest Van 
der Hallen, de beruchte Alfons 
Lanens, ... 

Walter Luyten begeleidde Piet 
De Zaeger in het Lierse en 
introduceerde hem bij tcJ van 
nog levende getuigen uit die 
turbulente periode. De auteur 
ondervond dat bij deze mensen 
de herinneringen cian toen nog 
heel w^at emoties losw^eekten. 

Vóór de bezetting had de ka
tolieke partij in Lier de macht in 
handen. Mede dankzij haar 
grote zuil beschikte zi; over een 
absolute meerderheid in de ge
meenteraad. Socialisten, libera
len en Vlaams-nationalisten 
konden slechts toekijken. In mei 
1940, na de Duitse inval, moes
ten de Lierse burgers hun stad 
ontruimen. Enkele dagen later 
werd zij reeds bezet. 

Tijdens die bezetting deed het 
Vlaams Nationaal Verbond 
(VNV) een greep naar de ste
delijke macht met de steun van 
de Duitse overheid. Nochtans 
moest het VNV konkurreren 

MET VAN HET GROENEWOUD 

NAAR WALHALLA... 
In '73 nam Ra3miond met zijn 
groep Louisette (waarin onder
meer Erik van Neygen) het 
rocknummer „Maria Maria ik 
hou van jou" op. Vijf jaar later 
stond hij op roek-Turnhout met 
zijn Miljonairs, en in '80 met de 
Centimeters te Geleen. Dit be
tekende meteen ook dé door
braak bij onze noorderburen en 
jarenlang aan de top in de Lage 
Landen. In '92 werd hij in het 
Antwerpse Sportpaleis als mo
nument van de Vlaamse rock 
bestempeld, en hij zong samen 
met ondermeer Jennifer War-
nes en Joe Cocker. Hij -was op 
het herboren Nekka '94 en '95, 
waar hij Meidjed en Oli ola nog 
maar eens te grabbel gooide. 

In het popw^ereldje heeft Van 
het Groenewoud dus zo'wat al
les gezien, en nog steeds houdt 
hij van uitdagingen. Filmmu
ziek is hem niet vreemd (cfr. 
,,Brussels by night"), en met het 
nieuwe Walhalla waagt hij zich 
aan andere muzikale horizon
ten. De klankband van deze film 
(uit bij EMI) met ondermeer 
Antje De Boeck (van „Daens") 
en Gene Bervoets is zowat een 
staalkaart van wat Raymond 
vandaag bezighoudt. Het inlei
dende ,,We blijven bezig" is het 

enige gezongen van de plaat op 
vijftien titels. Het zal dan ook 
weUicht de enige singel zijn 
hieruit. Maar het ligt in de lijn 
van zijn betrokkenheid van het 
onrecht dat hem omringt. Een 
protestsong alweer, Ferre en 
Boudewijn indachtig, met de 
keiharde realiteit versus de 
prille liefde als tema. Raymond 
tekent verder voor een viertal 
rustige instrumentaaltjes op de 
piano en klavieren, w^aarna hij 
met de gitaar (Rik Aerts) an
dere, meer ritmische -wegen op
gaat. Soms klassiek getint, en 
dan weer door synthesiser en 
experimenten beïnvloed. Elek
trische blues met slide-gitaar, 
dan lichtvoetig funky, om dan 
w^eer met tabla's en saxofoon 
door Bertus Borgers uit te pak
ken. Naar ons gevoel is er een 
aantal van deze opnamen die hij 
later weer uit het laatje zal halen 
om er met een flinke melodielijn 
bovenop stevige songs uit de 
hoed te toveren... 

SOULSISTER PLATINA EN 
GOUD... 

Paul Michiels, J a n Leyers en de 
kornuiten van Soulsister kun
nen inmiddels op een rijk ge
vulde platenkast bogen. 

Leyerd en Mkhield 

En hun vierde „Swinging like 
big dogs" is in maart j.1. goud 
ge-worden. Tussendoor werkt 
J a n aan de muziek van Bryl-
cream Boulevard, Robbe de Herts 
opvolger van de film Blueberry 
Hill. Ook Paul zal hier enkele 
nummers inzingen, en de 
,,soundtrack" ofte klankband 
van de film zal met een aantal 
Soulsisternummers door EMI 
worden uitgebracht. In de 
tweede helft van september doet 
de groep een toer door Duits

land met optredens in Ham
burg, Keulen, Frankfurt en 
München. Tot eind van dit jaar 
toert Soulsister vnjwel elk 
weekeinde verder langs onze 
kulturele centra en feesttenten. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 
juli is de groep op de vakan
tiefestivals van Salphohe en 
Luxemburg(Groothertogdom)-
Zelstad. Vlaanderen zendt weer 
zijn zonen uit. 

Sergius 

4^ WOENSDAG 19 JUU 1995 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 22 JULI 

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING 
Veelbejubelde verfilming door Phil Kaufman (1988) vain de 
gelijknamige roman van Milan Kundera. Met bijblijvende 
beeld- en sfeerscheppingen van het oude Praag. (Ned. 1, om 
21u.01) 

NORTH BY NORTHWEST 
Voor velen hét hoogtepunt van Hitchcocks enorme oeuvre. 
Met één van de vermaardste scènes uit de filmgeschiedenis: 
Caiy Grant die op een uitgestrekte vlakte in een korenveld 
wordt achtervolgd door een vliegtuig. Adembenemend! (TV 2, 
om 21u.20) 

WHO'LL STOP THE RAIN? 
Keiharde triller die de Vietnam-oorlog als kader heeft. Re
gisseur Reisz wou met deze film aantonen dat samen met het 
debacle van de Amerikaanse Oostpolitiek de Amerikaanse 
Droom in Vietnam aan diggelen is geschoten. (Ned. 1, om 
lu.31) 

Z O N D A G 23 JULI 

HOLD ME, THRILL MEE 
Sjonpatieke komische love story, bevolkt met de meest ex
centrieke personages. (TV 1, om 20u.20) 

BACKTRACK 
Triller met een vleugje humor. De fUm, zocJs hij op het scherm 
zal komen, heeft een tumultueuze wordingsgeschiedenis achter 
de rug, wat echter in de montage van regisseur én akteur 
Dennis Hopper nauwelijks te merken is. Jodie Foster is, zoals 
wel vaker, sterk. (VTM, om 21u.l5) 
WOENSDAG 26 JULI 

DAD 
Melodrama over een vader/zoon relatie die kapot was, maar 
opnieuw goed komt wanneer de moeder ziek wordt en de vader 
later kanker blijkt te hebben. Waar ziek zijn niet allemaal goed 
voor is! (Ka2, om 21u.20) 

EEN ANDER GEZICHT 
Tweedehge TV-fllm die het verhaal vertelt van een waar
gebeurde babjrverwisseling in de VSA. Met als extra dra
matisch gegeven dat één van de kinderen op 10-jarige leeftijd 
ziek wordt, waardoor uit een bloedtest blijkt dat het kind geen 
kind is van de vermeende ouders, en sterft. (Ned. 2, om 
22u.0I) 

Génard Depardieu, Daniel AuteuU (in Jean de Florette) en 
Emannuelle Beart (in Manon de^ dource^) zijn eigenlijk maar 
figuranten in het tweeluik van Claude Berri HoofdroUpeUr u> het 
Uverunüodzakelijke water voor de kurkdroge Provence, waar heide 
filnu) dpelen. Deze landelijke melodrama 'd zijn gebaseerd op het 
werk van grootmeester Marcel PagrwL (TV 2, dinédag 25 en 
woensdag 26juli, om 22u.05) 

D O N D E R D A G 27 JULI 

THE GODFATHER I 
Met Oscars overladen gangsterfilm van F.F. Coppola. De 
regisseur kreeg nogal wat kritiek te verwerken omdat hij in 
deze magistrale film de maffia bijna als een doodgewone, 
eervoUe organisatie opvoert en omdat hij gangsters een 
heldenrol zou hebben toebedeeld. (VT4, om 21u.l5) 

LEMIRACULE 
Ongewoon bijtende satire op Lourdes en al wat erbij komt 
kijken. Voor Mariaminnend Vlaanderen een bittere pil! (Fr. 2, 
om 23u.) 

MEIEIERK 
HERSENBREKER 
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OPGAVE 45 
HORIZONTAAL 

3. Ooglap (9) 

7. Zeer binnenkort (6) 

9. Peuter uit het Verenigd Ko
ninkrijk? (2) 

10. 't Gaat er nogal erg aan toe 
in deze kroeg (3) 

12. Te vroeg, maar het kan even 
goed te laat zijn (7) 

13. Iemand die hoger in rang is 
(8) 

14. Moet men zich in Engeland 
met zo'n slaapplaats behel
pen? (5) 

16. Afgezaagd lied (4) 

18. Bedekt met fijn stof om er 
mooi uit te zien (9) 

19. 't Is al w ât nog herinnert aan 
een eens zeer machtig rijk 
(2) 

20. Een Vlaming weet dat deze 
zitplaatsen niet blijven staan 
(6) 

VERTIKAAL 

1. Zeker niet in kort bestek (9) 

2. Vonnissen die te vroeg zijn 
uitgesproken? (12) 

3. Sieraad voor vuistvechters 
(8) 

4. Piekerde (5) 

5. Wie dit doet, verwondt zich 
of beledigt een ander (6) 

6. Vindt men in de turnzaal of in 
een kindermond (4) 

8. In- en uitschuifbaar meubel-
onderdeel (4) 

11. Serieuze taal zoals je die 
hóórt in een Westvlaamse 
grensplaats (6) 

15. Bed- en dakvulling (4) 

17. Zo'n vi^aarnemer is zowel 
uiterst betrouwbaar als vol
strekt niet te vertrouw^en 
(5) 

OPLOSSING 
OPGAVE 44 
Horizontaal: 3. bevoegd; 5. am
per; 7. op eigen houtje; 9. gra
ven; 10. zweepslaig; 11. geest; 
14. plattegrond; 16. adempauze; 
17. krokus. 

Vertikaal: 1. voortvarend; 2. 
vergrijsd; 3. Bach; 4. griezels; 6. 
meesterhand; 7. ont\verp; 8. nij-
das; 12. mepper; 13. bruusk; 15. 
niets. 

Uit de juiste inzendingen werd 
deze van Annie Verlegh uit de 
Te Boelaerlei 119 B5 te 2140 
Borgerhout geloot. Zij mag 
binnenkort haar kadootje 
thuis verwachten. 

De gele briefkaart met de op
lossingen van opgave 45 wor
den op ons adres, Barrika-
denplein 12,1000 Brussel, ver-
vracht uiterlijk op maandag 21 
augustus 1995. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Rank Xerox verdubbelt aantal 
vrouwen", las Ahasverus 

En nu zelfs in kleur! 

© 

Op Molokaï hebben ze er 
een handje van vtreg 

© 
Na botsing in Temat: 

^veer snel wégl 

© 
GP van Engeland 

verwekt grote Hillariteit 

© 
V N durft Bosniks 

© 
Jacques Chirac: 

Farce de frappe 

© 
Lourdestrein tegen 
kemproeven 

Terug naar de bron? 

© 

EN OOK DIT NOG... 
MAANDAG 24 JULI 

DE LAATSTE PIRATEN 
Er is weinig geweten over hedendaagse piraterij op de wereldzeeën. En 
toch bestaat ze. TeUfacU probeert ze te lokaliseren en te inventariseren. 
(VTM, om 21u.l0) 

DINSDAG 25 JULI 

OFF-BEAT USA 
Realistische dokumentaire over wat in de VSA (net zoals in andere landen) 
wordt weggemoffeld voor de buitenwereld: de schrijnende armoede en 
uitzichtloosheid van duizenden thuislozen, onder wie de meerderheid 
vrouwen zijn. (Ned. 3, om 20u.30) 

TEKENS 
De Biënnale van Venetië die dit jaar voor de honderdste keer plaatsvindt 
vereist de nodige aandacht omdat zij mag gelden als het oudste podium 
voor nieuw^e strekkingen in kunst en kuituur. (TV 1, om 23u.05) 

WOENSDAG 26 JULI 

OPERA OP ZEE 
De Vara brengt in z'n duidingsmagazine „Impact" een beeld van het 
tegennatuurUjke en tergende, exuberante leventje op het luxe-cruise-schip 
„De Statendam" van de Holland/America Lijn waarop een gemiddelde 
suite zowat 10.000 dollar kost. (Ned. 3, om 23u.l0) 

VRIJDAG 28 JULI 

GREAT RAILWAYS 
Interesssante reeks dokumentaires over belangrijke en indrukwekkende 
spoorwegen in de hele wereld. Deze eerste aflevering gaat over de lijn 
Heng Kong-Utan Bator, de hoofdstad van Mongolië, vierduizend km door 
China. (Ned; 1, om 23u.09) 

^ 1 ^ WOENSDAG 19 JULI 1995 



WEDERWOORD 
De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scbeurmand 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 vi^orden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

GRENS 
In Uu (VTB-VAB) stelt pro
fessor Suy de vraag „of vdij de 
Franse grens net ten zuiden van 
Brussel willen". Och, ze loopt al 
los door steden en gemeenten in 
het Vlaamse land als Kortrijk, 
Gent, Antwerpen, Vilvoorde, 
Brussel en de Rand, om over de 
andere „ehte" in Brasschaat of 
Kapellen maar te zwijgen... 
Aan die andere kant zitten al 
die, ocharme o zo weerloze, 
slachtoffers van ons zoge
naamde taalracisme die ons het 
licht in de ogen nog niet gunnen 
„waar Vlamingen thuis zijn". 

D . Moors, Ki^ellen 

FUNDAMEN
TALISME 
Ik heb mij mateloos geërgerd 
aan de fundamentalistische 
brief van J.V.M. „De paus in 
België" (WIJ , 12julij.l.). 
Als men denkt zijn mening te 
mogen opleggen aan een ganse 
natie op basis van een gods
dienst waarvan men weet dat zij 
de juiste is, dan is dat fun-
damentahsme. De moslims, de 
joden, de calvinisten enz. heb
ben zich daar ook aan bezon
digd. Evenals die personen die 
de doodstrcif uitspreken tegen 
iemand die een boek geschreven 
heeft, of die een moord plegen 

op een dokter die abortussen 
uitvoert. Wantoestanden, 
wreedheden en dergelijke zijn 
het gevolg van een fundamen
talistisch gedachtengoed. 

Voorbeelden daarvan zijn legio: 
duizenden protestanten werden 
voor katoheken vermoord in de 
middeleeuwen. Omgekeerd nu 
in Ierland. Nu nog worden in 
bepaalde streken van onschul
dige baby's en weerloze meisjes 
de cUtoris' afgesneden in naam 
van een of andere god. Dit zijn 
maar twee voorbeelden. 

Ik heb nochtans eerbied voor alle 

f odsdiensten waar geen wreed-
eden in voorkomen, maar ook 

geen twee maten en twee gewich
ten. Hier ook voorbeelden: Caro
line van Monaco mocht kerkelijk 
hertrouwen na haar scheiding 
van dhr. Junot. In de katolieke 
kerk „de gemeenschap der heUi-

f en" w ât een farce! Wie veel geld 
ad, kochtvroeger aflaten, nukan 

men eenduurbare overledene iets 
vlugger in de hemel helpen door 
missentebetalen.Alsdefamihele-
den arm zijn moet de overledene 
danmaarwatlangerbranden. 

Wat de sexuahteit betreft waar 
J.V.M, zo mee geplaagd zit! 
E^n echtpaar, waarvan de 
vrouw geen kinderen kan krij
gen en die op natuurlijke •wijze 
aan geboorteregeling doen, dat 
echtpaar kan naar hartelust óian 
zijn sexuele noden voldoen en 
wordt als voorbeeld gesteld. 
E^n ander echtpaar, waar de 
gezondheid van de vrouw niet 
toelaat dat zij een of meerdere 
kinderen krijgt, dat echtpaar 
moet dan móiar in onthouding 
leven, zoniet worden zij be
schuldigd van in ontucht en 
zw^are zonde te leven. 

Voor alle duidelijkheid, ik be
wonder mensen als Christus, 
priester Daens, pater Danaiaan, 
Martin Luther King e.a. Chris
tus was één en al naastenliefde. 
Toen men de overspelige vrouw 
wilde stenigen zei hij: ,,Wie zon
der zonde is werpe de eerste 
steen". Christus zei: „Gaat en 
vermenigvuldig u", maar hij zei 
niet hoeveel keer. De kerk heeft 
zijn woorden aangepast en soms 
danig verdraaid. 

Priester Daens was een priester 
die opkwam voor de mensen
rechten en werd daarom door 
de kerk veroordeeld. Pater Da-
miaan hielp en verzorgde alle 
mensen in de meest erbarme-
Ujke omstandigheden. God was 
niet buiten of boven deze men
sen. Zij droegen God in zich en 
zo is het met allen die van goede 
wil zijn en begrip kunnen op
brengen voor een ander. 
Hoe durft men de Volksunie vcui 
lafheid beschuldigen, waar zij 
destijds een zeer korrekte, té 
korrekte visie naar mijn gevoel, 
aan haar parlementsleden op
legde. En dat men voor het 
Blok, dat noch Vlaams noch 
kristelijk is, zou kiezen omwille 
van de abortuskwestie? 
Kom nou! De mensen voelen 
zich bedreigd, onveihg, er is een 
w^elvaart meer zoals vroeger en 
ze geven daarvan de vreem
delingen de schuld. Het Blok is 
op de eerste plaats tegen vreem-
dehngen, vandaar zijn, naar ik 
hoop, tijdelijk sukses. 
De woorden „georganiseerde 
kindermoord" zijn zo laag bij de 
grond dat noch de VU noch haar 
kiezers ditemstigkunnennemen. 
Wat abortus betreft: geen zin
nige, normale vrou\v of man kan 
voor abortus zijn. Wél voor een 
w^ettige regeling innoodgevallen. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

BOYCOT LEE 
In W I J (12juhj .1.) lasikdeverkla-
ring van Bert Anciaux omtrent 
het drama van de sluiting van de 
LEE>vestiging in Vlaanderen. 
De Amerikaanse eigenaars wor
den resoluut en exclusief met de 
vinger gewezen. Juridisch is het 
100% juist dat zij verantw^oorde-
lijkzijn voor de sluiting. Watdoor 
de vakbonden en hun politieke 
vrienden systematisch wordt 
doodgezwegen, ishetfeitdatindit 
land jarenlang een verkeerd eko-
nomisch beleid is ge voerd dat ver
antwoordelijk is voor de massale 
•werkloosheid, de explosief grote 
staatsschuld en de •wankele ge
zondheid van de Sociale Zeker
heid. Tot voor kort •was het ten 

strengste verboden om het pro
bleem van de hoge loonkosten ter 
sprake te brengen. De vakbon
den en hun poUtieke •vrienden 
vonde het veel belangrijker dat er 
kon •worden onderhandeld over 
de uitbetaling van een dertiende 
of veertiende maand in de sterke 
sektoren, dan te praten over een 
andere financiering van de Soci
ale Zekerheid die haalbaarder 
•was voor de arbeidsintensieve 
sektoren. 
Het zijn dus niet alleen de mul
tinationals die verantwoordelijk 
zijn voor de sluiting van be
drijven. Tot slot zou ik de ver
nieuwde leiding van de Volks
unie •willen bidden en smeken 
om niet te vluchten in goedkope 
extreem-linkse popuHstische 
standpunten die de jongste 
kwarteeuw proefondervindelijk 
be^wezen hebben dat ze de kwa
len alleen maar erger maken. 
Het demokratisch Vlaams-na-
tionalisme moet zich niet laten 
misbruiken om de oranje-rode 
puinhoop te helpen kamoefle-
ren. Laat dat maar over aan de 
„ervaren gidsen" die er in het 
verleden de hoofdarchitekten 
van wcu-en. Niet links, niet 
rechts, maar rechtdoor, in het 
belang van een duurzame te-
•werkstelling en een gezonde So
ciale Zekerheid voor ons volk, 
dat moet de marsrichting zijn 
van een waarachtig volksver
bonden nationalisme. 

Eddy Van Buggenhout, Bree 

UITSPRAKEN 
Als overtuigd volksnationalist is 
het logisch dat ik met ver
scherpte aandacht de uitspra
ken door onze nieuwe „be-
•windsvoerders" heb gevolgd op 
onze Nationale Feestdag. 
En ja^vel: één voor één traden ze 
aan met hun ingestudeerde rol
letje, vooral de zaken voorstel
lend alsof zich-Vlaming-voelen 
een nostalgisch •waangevoel is. 
En dat doe je natuurhjk het best 
door voor één dag opgeblazen te 
doen over doodgewone zaken. 
De splitsing van het arrondis
sement Brussel-Halle-Vil-
voorde is, mijnheer Van den 

Brande, geen strijdpunt, het is 
de meest normale zaak ter •we
reld. Alaar ja, u moest het volk 
natuurhjk wat toesmijten. Zelfs 
onze eigen trikolore Alachiavelli 
uit Leuven sprak over Vlaan
deren ! 

Meer werk? Maar dan moet u 
natuurhjk ook nog aan de on
derhandelingstafel kunnen gaan 
zitten met werkgevers- en werk
nemersorganisaties, en •wie doet 
dat? Juist ja! 

Wat vertelt u zoal aan de bui
tenlandse excellenties? Dat u de 
minister-president zijt van het 
,,Nieuwe Vlaanderen"? (Want 
van een staat kan en mag u 
natuurhjk niet spreken...). En 
door het nieuwe Belgisch Reveil 
komt alles nog goed, •we hebben 
er zelfs onlangs nog een paus 
tegengesmeten! 

Aïaar de kroon op het werk het 
u •wijsehjk aan Norbert De Bat-
seher, deze mocht de goege
meente laten weten dat er ab
soluut geen nood is aan verdere 
staatshervorming. 

Dat Johan Sauwens „persona 
non grata" verklciard wordt om
dat hij de natuur belangrijker 
vindt dan -vijf koninklijke non
nen was te voorzien. 

Dat 49% van de Vlamingen hun 
belangen zien verk^vanselen 
door 5 1 % van diezelfde Vla
mingen omdat ze •vinden dat 
Sociale Zekerheid •wél eenrich
tingsverkeer is; ach, er is niets 
nieu^ws onder de zon. 

Dat mijnheer Martens voor een 
kultureel akkoord pleit tussen 
Vlaanderen en Wallonië schrijf 
ik toe aan de hoge ozonkon-
centratie. Dat u als enige op
dracht bij de regeringsvorming 
meekreeg alle niet-unitaristisch 
gezinde figuren te weren, ... Ik 
begrijp dat u geen verweer hebt 
tegen de zonnekoning (u kon 
natuurhjk ook nee zeggen, maar 
dan ^vas u nu pohtiek dood). 
Maar dat van alle mensen nu 
juist u oproept om aan deze 
miskleun mee te werken! Bent u 
door een Franse hond gebe
ten? 

Peter Van Rafelghem, 
Heverlee 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^ D e Gulden 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 ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp^ 
IV 050 35 74 04 , 

Kostuums naar 
maat 

, f Vbrmees 
\J^/ Steenhouwersvest,52 
^ - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en t:|d voor U 

Gordijnen en Cvergordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieifr 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 

- Kwaliteitsprodukten 

- Uitstekende service 

— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 

9300 AALST 

(200 m voor de Vijftiuizen) 

Tel. 053/70.06.64 

TAVERNE-RESTAURANT 

NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 ROKSEM 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbankingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortinnent 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 
Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

liet ^alinö^utó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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ÜIBMIJTER 
DE LANGE WEG NAAR HET TV-SCHERM/SLOT 

DE POLITIEKE DERDEN, HOE LANG NOG? 
„Een jarenlange vete kreeg haar beklag"dchreef Toon Van 
Over^traeten In het boek Op de Barrikaden, waarmee hij 
bedoelde dat in 1975 na bijna 20 jaar dwarsliggen de 
Vlaxinu-nationaliöten hun plaabi op het BRTN-,)cherm 
hadden i>eroi>erd. Bovendien kregen zij mee zitting in de 
Raad van Beheer wat een bijkomende uitdaging betekende. 
Per,)oneebbeleid — aanwervingen, benoemingen, bevor
deringen — waj (en L)) in deze sterk verzuilde over
heidsinstelling doorgaans het doorbijten van zeer zure 
appeb. 

B
egin 1972 ^verden de kijk
en luistergelden met 50% 
verhoogd. „Een voor de 
Vlamingen onrechtvaar

dige maatregel!" schreef Paul 
Martens in het weekblad WIJ. 
In 1970 bracht de radio- en TV-
taks 1401 miljoen fr. op af
komstig uit het Vlaamse land, 
7G7 miljoen kwam uit Waüonië, 
14 miljoen uit Duits-België en 
269 miljoen uit Brussel-hoofd-
stad. Vlaanderen bracht dus op 
zijn eentje, nog afgezien van de 
Vlaamse Brusselaars, 351 mil
joen méér in de schatkist. 

Paul Martens: „Maar wat de 
BRT-RTB daarvan krijgt wordt 
iiteed^ weer 50-50 verdeeld. De Vla
mingen mogen dteedd weer 60% 
afdokken, maar ze krijgen hooguit 
50% terug. Dat Li een zoveeLte 
illustratie van een bedekte diefótal 
ten nadele van de Vlamingen." 

Maar de VU leverde nog op 
andere vlakken slag. 

VREEMDE EEND 
In februari 1981 wdjdde De 
Nieuwe Maand een volledig num
mer cian de Volksunie. Daarin 
behandelde Jos Bouveroux ,De 
Volksunie en de media'. Deze 
BRTN-joemalist had het ook 
over de verhouding openbare 
omroep-VU. 

Jos Bouveroux; „Het heeft lang 
geduurd alvoreru de partij zich 
thuidvoelde in de omroep. AL felle 
tegenstander van verzuiling werd de 
VU in de BRT gekonfronteerd met 
een totaal verpolitiekte instelling, 
waarin politieke afhankelijkheid bij 
benoemingen véél zwaarder woog dan 
bekwaamheid. Bovendien waren de 3 
traditionele partijen zo gewoon de 
invloed<),)feren onder mekaar te ver
delen, dat deze vreemde eend ui de bijt 
erg argwanend werd bekeken. Een en 
ander had voor gevolg dat de 2 VU-
leden van de Raad van Beheer (T. 
Van Overdtraeten en P. Martens) het 
nodig vonden om in mei 1974 een 
perdkonferentie te houden waarin de 
verzuiling van de BRT werd aan
geklaagd en binnen die verzuiling de 
achterdtelling van de Vlaams-na
tionalisten. AL antwoord op een VU-
interpellatie moest voogdijminióter 
Rika De Backer trouwens toegeven 
dat de Vtaams-nationale richting bij 
de BRT niet voldoende aan bod 
kwam." E^n toestand die tot van
daag niet noemenswaardig is 
veranderd, o.m. omdat de VU 
van oordeel bUjft dat bekwaam
heid voorrang heeft op partij-
horigheid. Een streven dat zij 
tot op vandaag handhaaft. 

Ook op het vlak van de re-
geringsmededelingen roerden 
de VU'ers zich scherp. In 1982 
liet Wilfried Martens een KB 
ontwerpen •waarin de eerste mi
nister zich het recht toeëigende 
om „geregeld met een mede
deling binnen het nieuws op het 
scherm te verschijnen en door
heen radio- en TV-programma's 

eigen spotjes van een halve mi
nuut te brengen. " 

Toon Van Overstraeten ging le
lijk te keer tegen wat hij noemde 
„deze Oosteuropese bedoelin
gen". De VU-beheerder ver
tolkte daarmee ook het onge
noegen dat daarover binnen de 
omroep leefde. 

„Er zijn ", zo schreef Van Over
straeten, „ weinig instellingen in dit 
land, waarop het partij-estabUsh-
ment een dergelijke stevige greep 
heeft. Zo ts de loodzware BRT-
hiërarchie het rechtstreeks gevolg 
van partijpolitieke bemoeiingen." 

En hij haalde het voorbeeld aan 
van de nieuwsdienst die het vol
gens hem zou moeten kunnen 
stellen met twee hoodredak-
teurs, een voor TV en een voor 
de radio. „ Uit louter partijpolitieke 
overwegingen werden niet minder 
dan vijf hoofdredakties voorzien." 

De BRT ging (gaat?) inderdaad 
gebukt onder partijhorige be
noemingen. In 1982 waren 
twee-derden van de sleutelpo
sities in handen van de toen
malige regeringspartijen (CVP 
en P W ) . 

Ook op het vlak van de partij
programma's op TV probeerden 
de traditionele partijen hun 
zware hand op de zendtijd te 
leggen. 

T. Van Overstraeten: „Terwijl 
politici en bewinddlui zich beklagen 
over het gebrek aan voldoende kans 
om hun beleid en bedoelingen via 
radio en TV toe te lichten, wordt de 
BRT verplicht om een goed deel van 
de beste zendtijd in stijgende mate af 
te dtaan voor de nauwelijks bekeken 
programma's van de zogenaamde 
,Derden'. Achter dit prachtig eu-
femische schuilt hoofdzakelijk het 
partij-establishment-met-zijn -aan -
hangeb." 

(WIJ , 17 april '82) 

VNOS, EEN DERDE 
Tot 1976 bleef Toon Van Over
straeten producer en realisator 
van de Vlaams-nationale pro
gramma's op televisie, vanaf no
vember van dat jaar werd Karel 

Karet Van Reeth met Vic Anciaux ergens in Brusdel op VNOS-
reportage... 

Van Reeth aangetrokken voor 
de realisatie. In 1979 vaardigde 
de Vlaamse Kultuurraad een 
nieu\v omroepdekreet uit Wciar-
bij de nadruk gelegd w^erd op de 
.objektiviteitsverplichting van 
de openbare omroep'. Daarbij 
zouden de Derden opiniëring 
kunnen brengen bij de aktu-
aliteit. In de toelichting die 

daarover in het Staatsblad ver
scheen lezen we dat deze opi
niëring dient gegeven te -worden 
„vanuit representatieve, sociale, 
ekonomische, kultureie, maat
schappelijke en levensbeschou-
•welijke stromingen". 

Het dekreet bepaalde wie als 
Derden erkend konden worden. 
„Eén stichting per politieke 
fraktie van ten minste tien leden 
in de Vlaamse Kultuurraad, 
daarnaast verenigingen die de 
levensbeschouwelijke stromin
gen en de beroepsorganisaties 
vertegenwoordigen." 

De BRT stelde de technische en 
financiële middelen ter beschik
king en de zendtijd zou 50 % 
bedragen van die van haar 
nieuwsdienst. De verdeling van 
de zendtijd voor politieke Der
den zou na elke verkiezing Jian-
gepast worden. 

Karel Van Reeth: „Op 1 april 
1980 werd de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting (VNOS) opgericht 
met het doel „televisieprogramma's 
uit te zenden die rechtstreeks af
gestemd zijn op het verschaffen van 
informatieve duiding en opiniëring 
bij de aktualiteit vanuit Vlaams-
nationale visie." 

Vanaf 1 januari '81 mochten de 
Derden op de beeldbuis. V N O S 
had die nieuwe stap voorbereid 
met een aantal deskundigen uit 
de mediawereld. Zeventien uit
zendingen was unmers niet wei
nig. Voor de produktie, redaktie 
en realisatie zorgde een -werk
groep o.l.v. Toon Van Over
straeten. 

K. Van Reeth: „Ervan uitgaande 
dat Vlaanderen massaal op de kabel 
was aangesloten en de konkurrentie 
zeer groot was, maar bewust van de 
opdracht om het Vlaams-nationale 
ideeëngoed te verspreiden, werd ge
zocht naar een programmaformule 
die beide uitgangspunten kon ver-

Daarom werd gekozen voor een 
programmastramien dat be
stond uit een magazine met re
portage van algemene aard, een 
gedeelte politieke duiding en 
een luchtige uitsmijter. De 
VNOS zond op 21 januari '81 
voor het eerst uit, de reportages 
werden gedraaid door Van 
Reeth en door bevriende BRT-
mede-werkers. Jef Cassiers, het 
legendarische TV-Manneke, 
sloot af met zijn poppenkast 
waarin, Stans, Stan en de leeuw' 
de politieke aktualiteit van luch
tig kommentaar voorzagen. Een 
ander BRT-talent, Etienne 
D'Hooge, zorgde voor de stu
dioregie. Beide mannen zijn on
dertussen overleden. Ook an
dere BRT-mensen en leden van 
de WIJ-redaktie werkten mee. 

In tegenstelling tot de tridi-
tionle pohtieke Derden pro
beerde de V N O S haar zendtijd 
met breed-maatschappelijke on
derwerpen te stofferen. Een van 
de merkwaardige uitzendingen 
uit die periode (1982) handelde 
over het schrijnend geval 
, Danny', een knaap van zeven 
die na een auto-ongeval blijvend 
gehandikapt bleef en waarvan 
de verzekeringsmaatschappij 
wel de autoschade van de te-

< ^ 

genpartij had vergoed maar niet 
de jongen. De uitzending le
verde om en bij de 300 telefoons 
en brieven op van kijkers die 
een gelijkaardige miserie had
den meegemaakt, anderen stel
den voor een financieel hand toe 
te steken en een tiental ad-
vokaten was bereid pro deo "te 
pleiten. Een beperkt aantal kij
kers liet weten het „schandalig 
te vinden dat een politieke partij 
mensenleed misbruikte als pro
paganda." 

DERDEN WEG? 
Om meer gebruik te kunnen 
maken van de elektronische fa
ciliteiten die de BRT ter be
schikking stelde werd op 1 mei 
1983 een voltijds medewerker 
voor V N O S aangeworven. Dat 
w^erd Roeland Dirks, tussen '78 
en '83 algemeen sekretaris van 
de Bond Beter Leefmilieu. 
Dirks had ervaring met tele-
visiewerk o.m. door pro
gramma's als SOS-Natuur, Leven 
en laten leven en Allemaal beestjes; 
hij was ook de auteur van boe
ken als Om te overleven, Stervende 
natuur en de bestseller Als de 
rekening komt. 

Midden 1985 voegden Jan Van 
Dam en Mark Demesmaeker 
zich bij de VNOS-ploeg, de 
eerste was een gewezen TV-
joernalist en zou later naar de 
BRTN-radio gaan; De Mes-
maeker was presentator en 
•werd achteraf joernalist bij het 
VTM-nieuws. 

In 1985 verliet Dirks de VNOS, 
op donderdag 11 september 
overleed hij na een een auto
ongeval te Breendonk. Na hun 
weggaan kwam Peter Verlinden 
de ploeg versterken, ook hij 
ging later naar het BRTN-joer-
naal. 

De programma's van het voor
bije decennium in vogelvlucht 
beschouwend moet woorden 
vastgesteld dat V N O S enkele 
voltreffers heeft gebracht waar
van sommige door buitenlandse 
zenders werden overgenomen. 
Wij vermelden hier de repor
tage over de mensonwaardige 
toestanden in Roemenië na de 
val van Ceaucescu, jan. '90. 

K. Van Reeth: „Of de VNOS er 
gedurende al die jaren in geslaagd is 
om bet Vlaams-nationaal gedach-
tengoed op verantwoorde wijze op de 
buis te brengen wil ik aan het oordeel 
van de kijker overlaten. De in
ventaris van ons archief toont alvast 
aan dat er heel wat interessant 
dokumentatiemateriaal voorhanden 
is voor wie zich ooit zal buigen over 
de geschiedenis van het politieke 
Vlaams-natianalisme van na de 
Tweede Wereldoorlog." 

Hier eindigt onze vierdelige 
reeks over de lange \veg die de 
VU heeft afgelegd naar het 
scherm van de openbare om
roep. Het is een taaie konfron-
tatie geweest. 

Ondertussen komt een nieu^w 
debat op dreef: moeten de Der
den hun zendtijd op het TV-
scherm blijven behouden? E^n 
vraag die steeds harder gaat 
klinken maar ^vaarop voorlopig 
nog geen eensluidend antwoord 
is gegeven. 

(mvl) 
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