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POÜTIEKE BENOEMING VOOR 
WATHELET 

ZAL ASB VOORAL 
VLAANDEREN 
TREFFEN? 
Met de terugkeer van de federale ntinlöteré uit vakantie 
i)teken de geruchten over nieuwe belcutlngen en besparingen 
opnieuw de kop op. Minuter Mayjtadt (PSC) droomt 
ervan een "algemene tfocüile bijdrage " te heffen. Maydtadt 
formuleerde deze denkplöte ui het vooruitzicht van de 
opmaak van de begroting '96. 
Deze week werd verder bekend gemaakt dat minuter van 
Defenifle Wathelet ontslag neemt ab minuter omdat hij 
een politieke benoeming wil ab rechter bij het Europees Hof 
van Justitie In Luxemburg. Dehaene IIgeeft zo een wel erg 
eigenzinnige Interpretatie aan de verkiezingsbeloften van 
de koaLltlepartneré over de belastingdruk, en het al jaren 
meegaande pleidooi voor de depolitisering van de ma-
glötratuur. 

D
e algenune docialt biprage 
van Wathelet zou in de 
plaats komen van de aan
vullende krisisbelasting 

(de 3 opcentiemen), de soli
dariteitsbijdrage voor de gepen-

KRAAIEPOTEN 
.:> S' 4, e ^ iè « i» » i 

D
e vijftiende Gordel rond 
de hoofdstad heeft plots 
vigeer wat van zijn oor
spronkelijke inhoud te

ruggekregen. Daar zijn ver
klaringen voor. Om te begin
nen speelt de invloed van de 
provincie Vlaams-Brabant een 
rol, bevrijd van haar unitaire 
keurslijf kan de nieu-we pro
vincie nu alle initiatieven in de 
bedreigde Rand voluit steu
nen. 
Zonder te beweren dat alle 
100.000 gordelaars Vlaams-be
wust hebben gewandeld of ge
fietst beseffen de Franstaligen 
dat de manifestatie van zondag 
hen herinnert aan het Vlaamse 
karakter van de Rand en van 
heel Vlaams-Brabant. De Gor
del ondersteunt als het ware de 
kordate toespraken op 11 juli 
jongstleden door Vlaamse po
litici afgelegd, dat is de Frans-
tahgen niet ontgaan. 
Ook zij verzuimen niet ons 
regelmatig aan hun aanwezig
heid te herinneren, wel heel 
letterlijk zondag door het par
koers van de Gordel rijkelijk 

met kraaiepoten te bestrooien. 
Natuurlijk zal het niet bij deze 
speldeprikken blijven, daar
voor kennen wij ze te goed. 
Ook al beweren gezagheb
bende politici dat er van een 
nieuwe kommunautaire ronde 
geen sprake kan zijn, toch w^eet 
elk nadenkend mens dat de 
onaffe staatshervorming van
zelf een nieu'we ronde zal op
dringen. 
Van de faciliteitenregeling ra
ken meer en meer Vlaamse 
gezcigsdragers overtuigd dat ze 
haar doel heeft gemist, dat het 
behoud van het unitaire ar
rondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde niet meer verdedig
baar is en dat de vertegen
woordiging van de Vlamingen 
in de Brusselse organen on
toereikend bhjft. Bovendien 
hangen ons, onder het mom 
van een „algemene sociale bij
drage" nieuwe financiële lasten 
boven het hoofd. Een nieuws-
oortige belasting, een proef
ballon wordt be\veerd, die de 
„solidariteit" van Vlaanderen 
naar Wallonië niet afbouwt 

sioneerden en de biezondere bij
drage voor de sociale zekerheid, 
die al in de plaats k\vam van de 
inhouding op de kinderbijslag. 
De ASB zou van kracht zijn op 
alle netto gezinsinkomens bo-

maar nog opdrijft. Vlaanderen 
betaalde in 1993 bijna 6% meer 
belastingen dan het federale 
gemiddelde, terwijl Wallonië 
11,5 % minder betaalde dan 
dat gemiddelde. Niet alleen 
•worden loontrekkenden uit de 
brede middenmoot geviseerd 
maar het zijn vooral Vlamin
gen die zullen moeten op
draaien voor de truuk van me
neer Alaystadt. 
De minister is wel zo goed
hartig de lage inkomens te spa
ren, wat hem siert, maar zijn 
menslievendheid gaat wel bie-
zonder naar zijn eigen regio en 
dan vooral naar Henegouwen 
waar meer mensen dan het 
federale gemiddelde leven die 
tot de lage inkomens worden 
gerekend of van een vervan-
gingsinkomen genieten. Wij 
gunnen deze mensen dit voor
deel, wellicht treft ze in deze 
geen schuld, maar hun leiders 
moeten dan wel ophouden 
door ons met kraaiepoten te 
tergen, in de Rand, in Brussel 
en in Komen! Bovendien moe
ten ze mciar eens het taboe 
doorbreken dat op de regi
onalisering van de Sociale Ze
kerheid rust. En ophouden met 
stokebrand spelen. 

MJ minister van Justitie blonk 
Wathelet uit door beneden de 
verwachtingen te blijven. 

ven het half miljoen. De op
brengst zou voUedig naar de 
sociale zekerheid gaan. 

De meeste waarnemers gaan 
ervan uit dat Maystadt zinnens 
is van de bundeling van de drie 
bestaande heffingen te profi
teren om nog wat dieper in de 

Beweren zoals Jean Gol 
(PRL) doet dat het gewicht 
van de Vlamingen in de fe
derale regering te groot is, dat 
alle topfunkties in handen van 
Vlamingen zijn, is stemming
makerij om het klimaat in de 
federale unie (nog meer) te 
verzieken. PSC- en PS-woord-
voerders sprongen Gol, die 
zich meer en meer als frank-
ofoon haantje-de-voorste ont
popt, wat graag bij. 

Na lljuli '95 hebben wij de 
Vlaamse politici geprezen om 
hun kordate uitspraken, vrij 
hebben toen ook geschreven 
dat wij hen aan hun woorden 
zouden herinneren wanneer zij 
deze zouden verloochenen. 
Dat hoeven wij voorlopig nog 
niet te doen. Integendeel, zij 
hebben er deze week nog een 
schepje bovenop gedaan. 

Ook het VU-partijbestuur 
heeft hilar tevredenheid over 
deze kordaatheid uitgedrukt. 
Maar zoals de lezer weet ligt er 
een hemelsbreed verschil tus
sen woorden en daden. En pas 
als die daden er zijn willen wij 
het akvat zwaaien: 

Maurits Van Liedekerke 

zakken van de burger te zitten. 
Jerry Van Waterdchoot, de ge
wezen hoofdredakteur van de 
Financieel Ekonomische Tijd, 
schreef dat „het weinig waar
schijnlijk (hjkt) dat de minister 
van Financiën de idee aan de 
vooravond van een moeilijke 
begrotingsopmaak lanceert 
zonder dat hij tegelijkertijd zou 
denken aan een operatie die van 
één plus één plus één vier 
maakt. Indien de ASB er komt, 
zal hij ongetwijfeld een ver
zwaring van de algemene fiskale 
druk inhouden" {De Standaard, 
2/9). 
Alsof deze nieuwe verhoging 
van de fiskale druk nog niet 
genoeg mensen op stang jaagt, 
slaagt Maystadt er bovendien in 
de Vlamingen nog eens extra de 
duvel aan te doen. Afaydtadtj 
bijdrageplan treft vooral Vlaande
ren, titelde Het Belang van Lim
burg gisteren. Het dagblad 
meldt dat de extra opbrengst 
van de ASB, geraamd op 68 
miljard frank, in verhouding 
meer uit Vlaamse portemonnees 
zal komen: „Vlcianderen be
taalde voor 1993 61,2% van de 
839 miljard personenbelasting 
terwijl we begin 1995 bijna 58% 
van de bevolking uitmaken. De 
fiskale draagkracht van de ge
westen is de voorbije jaren al 
stelselmatig uit elkaar gegroeid. 
E^n nieuwe "algemene sociale 
bijdrage" zou de "solidariteit' 
met Wallonië dus nog verder 
opdrijven." 
Zullen de Vlaamse koalitiepart-
ners CVP en SP deze plannen 
van de kersverse PS(3-vice-pre-
mier slikken? Samen met de 
schande van Komen, en de ver
klaringen over een nieu-we di
aloog van gemeenschap tot ge
meenschap die her en der af
gelegd worden (zie ook Door-
deweek) op blz. 2 en 3) toont de 
dreigende nieu'we financiële 
scheeftrekking tussen Vlaande
ren en Wallonië via de ASB aan 
hoe het kommunautaire spook, 
dat Dehaene o.m. door het we
ren van de VU uit de Vlaamse 
regering veilig in de fles waande, 
door de Wetstraat blijft waren. 

(lee.i verder op blz. 5) 

WAAROM 
WORDT HET 
GEZELLIG OP 
1 OKTOBER IN 
ANTWERPEN? 
Lees snel op blz. 10! 
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• O v e r he t feit da t de G P 
van Be lg i ë v o o r F o r m u l e 1 
a lweer enkele j a ren door 
gaa t op he t circuit van Spa -
F r a n c o r c h a m p s k a n nie
m a n d zich echt d r u k m a k e n . 
D a t he t p r o g r a m m a b o e k j e 
tweeta l ig is, k a n enke l toe
gejuicht w o r d e n . W a a r o m 
de Vlaamse autosportl ief
h e b b e r d a t p r o g r a m m a moet 
zien te ver ta len van he t 
D u i t s en he t F r a n s n a a r he t 
N e d e r l a n d s is ons dan wel 
w e e r een raadsel . . . 

• V laams Blok-sena tor 
Wun Verreycken heeft een 
•wetsvoorstel inged iend o m 
de dr iek leur ige burgemees -
terssjerp in V laande ren te 
ve rvangen d o o r eentje in d e 
k leuren geel en zwar t . D e 
b a n d zou ook niet mee r r o n d 
de buik , m a a r over de schou
de r ged ragen moe ten w^or-
den . 

• N a d e ve rk iez ingen blijkt 
d e Vlaamse w e r k l o o s h e i d 
opnieuw^ fel te stijgen. Voor 
zover w e me t de officiële 
cijfers nog r eken ing moe ten 
houden , zijn e r begin sep
t e m b e r 234.924 voüed ig uit
ker ingsgerech t igde Vlaamse 
\verklozen. 

• O n s zorg t v o o r o n s ! W a -
thele t n a a r E u r o p a dus lui
t enan t -generaa l Charl ier 
n a a r de N A V O , pens ioen
gerech t igd of niet . D e oud-
stafchef v a n d e l a n d m a c h t 
zal een ekst raat je ga^n ver
d ienen als pi jpleidingsspe-
cialist, voora l snog z o n d e r de 
h u l p v a n oud-min i s t e r v a n 
Defens ie De lc ro ix . 

• O n d e r invloed v a n d e 5 
Belgische poht ici die boots -
ge-wijs h u n ongenoegen gin
gen u i ten t egen de gep lande 
F r a n s e k e r n p r o e v e n , d o b 
be r t d e Kauntoni al een 
kle ine week s tuur loos r o n d 
in d e Stille Zu idzee . To tda t 
een scheurbu ikep idemie uit
b r e e k t aan b o o r d van he t 
schip we ige ren de opva ren 
d e n zich te la ten on tze t t en 
door de F r a n s e mar ine . 

• Voor he t p roces t egen d e 
v e r d a c h t e n van h d m a a t -
s c h a p van de Algeri jnse ter
r e u r b e w e g i n g G I A zijn on
g e k e n d e ve i l igheidsmaat re
gelen getroffen. 150 rijks
w a c h t e r s zijn ingezet om te 
v o o r k o m e n da t er aans lagen 
w o r d e n gepleegd: iedereen 
die d e rechtszaa l b innen wil 
w o r d t gefouilleerd, elke 
vui ln isbak van Brussel o p 
zijn i n h o u d onderzoch t . H e t 
regen t inmiddels valse b o m 
meldingen . 

• O p de in ternat ionale 
v rouwenkonfe ren t i e heeft 
kon ing in Fabiola in navol
g ing v a n h a a r over leden 
ech tgenoo t gepleit voor een 
s t reng op t r eden tegen de 
v r o u w e n h a n d e l . D e konin-
gin-wedu^ve eiste ook een 
doo rged reven strijd t egen 
elke v o r m van pornograf ie . 
Fab io la s telde daa r toe voor 
een et ische k o d e ui t te wer 
ken die misbru iken moet te
gengaan . 

BRUSSEL GEEN 
VLAAMSE 
HOOFDSTAD 
H e t is genoegzaam b e k e n d da t 
Jcan-Luc Dehaene t i jdens de hui
dige legis la tuur geen n ieuwe 
k o m m u n a u t a i r e r o n d e ^vil en 
dciaruit m e n e n versche idene 
Waalse k o p s t u k k e n te moe ten 
afleiden da t ze de Vlamingen 
w a t k u n n e n j ennen . O p de 
v r a a g van La Libre Belgique of hij 
ook de bu rgemees t e r is van de 
Vlaamse hoofdstad a n t w o o r d d e 
de Brusse laar Franqout-Xavier de 
Donnea me t een ferm ' N o n ! ' . 
„BriudeL u de hoojddtad van België 
en van alle Belgen, en nietd andere. 
Het uf zo dat zij ook de zetel u van de 
indtelUngen van de Franse Gemeen-
dchap en van de üutellingen van de 
Vlaanue Gemeenschap, maar zij 'u 
niet de hoofdstad van Vlaanderen, 
net zoaL zij ook de hoojddtad van 
Wallonië niet i<>. Een regio kan geen 
hoofdstad zijn van een andere regio. 
BrMdel ontvangt Waabe instellin
gen, instellingen van de Franse Ge
meenschap en van de Vlaamse Ge
meenschap, maar Brusdel is nut de 
juridische, en zelp niet de funk-
tionele, hoofddtad van Vlaanderen." 
D e Brusselse bu rgemees t e r is, 
om 'hoffehjkheidsredenen' , be 
reid toe te geven d a t d e s tad 
hoofds tad is van de Vlaamse en 
F r a n s e g e m e e n s c h a p m a a r „in 
geen enkel geval de hoofddtad van 
Vlaanderen." 

D e D o n n e a gaa t niet in op de 
v r aag of V laande ren d a n m a a r 
een a n d e r e hoofds tad moet k ie
zen, maAr he rhaa l t opn ieuw: 
„Briudel kan de hoofddtad van de 
Vlaamse regio niet zijn." W a a r o m 
w a s de Brusselse bu rgemees t e r 
o p 11 juli niet aanwez ig op zijn 
s tadhuis om de Vlaiamse po
litieke ehte te o n t v a n g e n ? „Ik 
was niet in BrusdeL " W a a r hij d a n 
w^el w a s ? „Ik wad niet in Brus
deL" 

Tot slot is D e D o n n e a ook erg 
geï r r i teerd over de v r aag v a n de 
Vlaams-b raban t se goeverneur . 
Lode De Witte, om de faciliteiten 
af te schaffen. „Ik geloof datdit een 
volledig nutteloze provokatie is ten 
aanzien van de Franstaligen. Ik zal 
dit doort van Seeën op het politieke 
nivo aanvechten. De faciliteiten 
dchaden geen legitieme belangen van 
Vlaanderen en verhinderen niet dat 
het verder kan bloeien." 

VLAANDERENS 
PROJEKT 
O m toch voora l m a a r niet te 
beg innen aan een n ieuwe k o m 
m u n a u t a i r e ronde , w e r d ook 
Jean Gol op he t g ro te pub l iek 
losgelaten. D e z e laat, bij m o n d e 
van Het Laatdte Nieuwd, w e t e n 
da t de Frans ta l ige Brusse laars 
geen enkele toegeving mee r zul
len doen a a n de Vlaamse . D e 
vo lgende dialoog tussen de ge
m e e n s c h a p p e n m a g er volgens 
de P R L - v o o r m a n geen w o r d e n 
'enkel op basis v a n Vlaamse 
eisen' . 

H e t is Gol ook opgeval len da t 
V laande ren een projekt heeft 
da t „autonomie heet, een nationaal 
gevoel Vlamingen zijn fier op hun 
Vlaming zijn, op hun eigen iden
titeit. Die identiteit is er bij ons 
onvoldoende."Yoorts pleit Gol er
voor da t de Frans ta l igen in Bel
gië de k r a c h t e n zouden b u n 
delen, dit o m d a t hij vaststel t da t 
V laande ren n a een d ikke e e u w 
strijd zo ongeveer geli jkgesteld 

is aan WaUonië. „Eerst en vooral 
moet de poditie van de Franstaligen 
binnen de federale dtaat behouden en 
verdterkt worden. (...) In een fe
deraal land kan het niet dat alle 
topfunkties in handen van Vlamin
gen zijn. (...) Er moet meer even
wicht komen in dit land als het wil 
voortbestaan." 

H e t is d a n ook niet ui tgesloten 
da t Gol b i n n e n k o r t een gooi 
doe t n a a r het p remie r schap , 
t enmins te als hij gev raagd 
w o r d t . „ Vroeger zou ik nee gezegd 
hebben, omdat ik vind dat een fe
deraalminister, en zeker een premier, 
de twee landdtalen vlot moet be
heerden. Maar als het nog een paar 

jaar duurt... Met elke Us Neder-
landd, die ik krijg, wordt de kans 
groter.' M e n e n wij ons niet te 
he r inne ren da t deze l iberaal 
zich oud-minis te r m a g n o e m e n ? 
E^n bUjkbaar eental ige oud-mi 
nister... 

KIEZEN OF 
DELEN 
O m er he lemaal zeker van te 
zijn da t he t k o m m u n a u t a i r ge 
krakee l t i jdens deze legis la tuur 
ach te rwege blijft, heeft C V P -
voorz i t te r Johan Van Hecke een 
in te rv iew toeges taan aan Le 
Soir. Volgens h e m k u n n e n de 
Frans ta l igen zich bes t een 
beetje haas ten , wil len zij n o g 
een kons t ruk t i eve dialoog voe
ren. Van H e c k e gaa t er immers 
Vein uit da t deze enkel mogelijk 
is me t hemzelf en me t SP-voor -
zit ter Louis Tobback. In het an 
de re geval, zo voorspe l t de 
CVP'e r , zullen de W a l e n een 
a k k o o r d moe ten zien te v inden 
me t de separat is ten . Van H e c k e 
zou o n d e r mee r willen p r a t e n 
over de splitsing van he t kies
a r rond i s semen t Brussel -Hal le-
Vilvoorde en over de samen-
steUing van homogene bevoegd
he idspakke t t en . 

H i e r m e e on tpop t de CVP-voor -
zi t ter zich to t een ech te 'Ma
d a m e Soleü' . Zijn u i t sp raken 
h o u d e n in da t de huid ige re 
ger ing he t werkel i jk zo b o n t zal 
m a k e n da t in 1999 het Vlaams 
Blok de absolu te mee rde rhe id 
zal w^eten b innen te halen. D e 

Frans ta l ige meerde rhe idspa r 
tijen k u n n e n Van H e c k e niet 
volgen in zijn be toog en wei
geren ook m a a r aan een n ieuwe 
dialoog te denken . Z o niet het 
P R L - F D F dat , langs Georges 
Clerfayt, al liet we t en da t aan he t 
' onve rv reemdba re rech t ' van de 
facUiteiten niet ge raak t k a n 
w^orden. 

VLAANDEREN 
BETAALT 
Gelukk ig is de hele heisa r o n d 
he t Vlaamse schooltje in K o m e n 
nu eindehjk van de baan . H e t 
Waalse l andschap zal g e s p a a r d 
blijven van foeilehjke p re fab-
klaslokalen en da t o m d a t de 
Waa l se minis ter v a n Ru imte 
lijke O r d e n i n g , Michel Lebrun, 
de goedheid heeft gehad om 
toes temming te ver lenen voor 
de bouw^ van een baks t enen 
u i tbre id ing van he t schoolge
b o u w . 

Volgens de taa lwet zou de 
F r a n s e G e m e e n s c h a p de Ko-
mense school moe ten subsidi
eren, m a a r toch doet zij da t niet. 
D e noodzakeüjke vijf miljoen 
w^orden n u in h u n geheel o p 
gehoes t d o o r de Autonome Raad 
voor GemeenschapsOnderwijd 

( A R G O ) , i nde rdaad een exklu-
sief Vlaamse rjiad... 

90.073 
Afgelopen z o n d a g n a m e n p r e 
cies 90 .073 Vlaamse sport ieve-
l ingen deel aan de jaarli jkse Gor
del r o n d Brussel . D a a r m e e 
k n o o p t deze manifestatie, n a de 
ve r r egende versie v a n vor ig 
jaar, opnieuw^ aan me t he t suk-
ses. E^n kleine 3 0 % v a n de 
dee lnemers legde he t ui tgest ip
pe lde p a r k o e r s te voe t af, de 
a n d e r e gorde laa rs kozen voor 
de fiets. 

H e t Gorde lgebeuren , aanvan
kelijk ges ta r t me t de bedoel ing 
de Vlaamse aan'wezigheid in de 
Brusselse r and te bek lemtonen , 
w o r d t mee r en meer een uit
s lui tend rekrea t ieve aangele
genhe id w^aar wie lerk lubs en 

wande lve ren ig ingen een dagje 
ui t van m a k e n . Zo lang de deel
nemers in die getalen blijven 
opkomen , bhjft de Gorde l zijn 
signaalfunktie evenw^el behou
den . D a t w o r d t ook begrepen 
d o o r enkele (Frans ta l ige?) on
ver la ten die gedeel ten van he t 
p a r k o e r s w e e r eens bezaaid 
h a d d e n me t k raa iepo ten . D e 
twee r i jkswachtkombi ' s die lek 
reden, zullen he t gevi^eten h e b 
ben. 

VAN GERVEN 
D e R a a d van Beheer van he t 
Daviddfondd heeft -weer eens uit
drukkel i jk afs tand g e n o m e n van 
de uitsprciken van h a a r voor
zi t ter Lieven Van Gerven, d i tmaal 
over de I J z e r b e d e v a a r t . Vorig 
jaar g e b e u r d e hetzelfde n.a.v. 
u i t sp raken v a n de voorz i t te r 
over het sepjtfatisme in een in
terview^ me t Wij. Van G e r v e n 
sloot daarbi j niet uit da t Vlaan
de ren niet legale w^egen moet 
bewande len o m zelfstandig te 
w^orden. H e t in terv iew -werd na
d e r h a n d door Vlaams Blokker 
De Winter misbru ik t in he t pa r 
lement . 

Zoa l s b e k e n d heeft Van G e r v e n 
zich de jongs te m a a n d e n ge
regeld doen opval len als één v a n 
de sp reekbuizen van he t Be
devaarders forum, da t mee r in
sp raak eist in het Bedevaar t -
komitee . Voorlopig h o o g t e p u n t 
in zijn nieuw^e rol w a s zijn due t 
m e t prof. De Boekere t i jdens he t 
B R T N - j o e m a a l o p de d a g van 
de I J z e r b e d e v a a r t . Manu Ruyd 
omschreef: „Het is de dtijl en 
waardigheid niet ten goede gekomen. 
Het beeld van twee honorabele hoog
leraren die zich — om hun protest 
kenbaar te maken — klownesk had
den uitgedost, heeft het gezichts
verlies geïllustreerd." 

H e t Davids fonds laat ^veten da t 
Van Ge rvens u i t sp raken over 
het b e d e v a a r t g e b e u r e n alleen 
o p zijn eigen r eken ing d ienen 
geschreven te w^orden. D e uit
sp raken die Van G e r v e n deed 
„werden niet besproken, laat dtaan 
goedgekeurd, in de beleiddinstanties 
van het Daviddfondd. De Raad van 
Beheer (...) acht het wenselijk dit 
mee te delen aan collega 'd-bestuurd-

3-j5 

Wanneer zal Major de druk van de Unionisten weerstaan en ook Sinn Fein aan de onderhandelingstafel 
vragen. En hoelang kunnen Gerry Adams en zielsverwanten het IRA nog in toom houden? 
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Uden in de afdeling en aan de leden 
van de vereniging. De Raad van 
Beheer heeft aan de voorzitter ge
vraagd om — gedurende het res
terende gedeelte van zijn mandaat — 
niet meer publiek op de voorgrond te 
treden in deze aangelegenheid." De 
brief laat nog weten dat Van 
Gerven daarmee akkoord zou 
zijn. 

Het uitlekken van de DF-brief 
laat vermoeden dat bepaalde 
personen in het katolieke fonds 
met de radikale voorzitter wil
den afrekenen. Er deed immers 
een gerucht de ronde dat Van 
Gerven op één of andere manier 
zijn mandaat van DF-voorzit-
ter, dat afloopt op het einde van 
het jaar, nog met een jaartje 
wilde proberen te verlengen. 
Deze brief was natuurlijk de 
beste wijze om Van Gerven van 
dat voornemen doen te laten 
afzieh. 

ZWIJGPLICHT 
Bij de opening van het nieuwe 
gerechtelijk jaar hebben diverse 
politieke benoemingen in de top 
van de magistratuur fel uitge
haald naar de media. Eén van de 
voorstellen bestond erin om de 
persmisdrijven uit het strafrecht 
te halen en te laten verschijnen 
voor een burgerlijke rechtbank. 
Tot op heden komen persmis
drijven voor een Hof van As-
sisen, maar door de omslachtige 
procedure en de gerechtelijke 
achterstand gebeurt dat vrijwel 
nooit. Door de 'misdrijven' bur-

WAAKZAAMHEID EN 
DURF 

gerlijk te behandelen kunnen de 
uitgevers afgeschrikt %vorden 
door de hoge boeten en het 
relatieve gemak waarmee een 
rechtszaak tegen hen begonnen 
zou kunnen v/orden. 

Het gerecht voelt zich onheus 
behandeld door de media en wil 
de vrijheid daarvan nu toch 
enigszins aan banden leggen. 
Zo zou de (grondwettelijk 
vrije!) pers haar informatie 
moeten kunnen halen bij een 
officiële voorlichter van het ge
recht. Gerechtelijke berichtge
ving mag in de toekomst ook 
minder onderhevig zijn aan de 
kommercie. Voorts moeten de 
media meer rekening houden 
met het 'vermoeden van on
schuld'. In België is het, ge
lukkig, nog steeds zo dat ver
dachten onschuldig zijn totdat 
het tegendeel bewezen is. Die
per ingaan op de handel en 

Zal deze Navo-af-
strafflng voldoende 
zijn om de Bodntjche 
Serviër Karadjic en 
zijn Servische bondge
noot Milosevic tot 
vreedzame gedachten 
te brengen? 

wandel van niet-veroordeelden 
zoals Willy Claes, Etienne Mangé, 
Carla Galle, de gebroeders Ktrschen, 
... zou dus verboden moeten 
worden want deze mensen zijn 
onschuldig. 

Ronduit verrassend was dan 
ook de uitspraak van proku-
reur-generaal André Van Oaden-
hove: „De dag na de verkiezingen viel 
op dat de burger blijkbaar meer 
belang hecht aan zijn materieel 
welzijn dan aan de geloofwaardig
heid en korruptie van zijn geko
zenen. " Voor zover wij weten is 
er voorlopig nog niet één ge
kozene die veroordeeld is voor 
korruptie. Het is dan ook zeer 
vreemd dat de magistratuur al 
deze mensen verdacht maakt en 
op die manier het vermoeden 
van onschuld ombuigt in een 
expliciete veroordeling. Of van 
de pot en de ketel... 

De vakantie is voorbij. Met 
voile teugen hebben we er
van genoten. De partij heeft 
terug energie opgedaan. 
Nieuwe krachten staan 
klaar om samen met blij
vende -waarden de her
nieuwde afdelings- en ar-
rondissementskaders te be
volken. En het zal nodig 
zijn! 

Het politieke bedrijf barst 
volop los. In de VLD vecht 
men voor de erfenis van Ver-
hofstadt, om ze zo snel mo
gelijk van de hand te doen. 
De CVP verloochent volop 
haar kiesbeloften voor een 
sober uitgavenbeleid en 
komt met nieuwe lasten voor 
de pinnen. Tegelijk bewijzen 
CVP en SP lippendienst 
rond de vraag naar een 
nieuwe communautaire 
ronde. Alaar van enige 
Vlaamse reflex is in het fe
deraal regeringswerk na-
tuurhjk weer niks te mer
ken. 

Ondertussen voeren de 
Franstalige partijen een gue-
rilla-oorlog rond Brussel en 
de Vlaamse rand met de 
Brusselse Vlamingen als gij
zelaars. De PRL van Gol en 

De Donnea voelt zich als 
boven-de-wet-staande en 
vernedert Vlaanderen 
schaamteloos. De roep naar 
een annexatie van de 
Vlaamse rand bij Brussel 
klinkt weer alom. 

Een kordate VU zal hier 
gepast op reageren. We zul
len het Vlaams Parlement 
dwingen zijn strijdpositie in 
te nemen. Tegelijk moeten 
we als ongebonden partij 
vernieuwend onze samenle
ving ordenen. Opkomen 
voor het algemeen Vlaams 
belang vereist een durvend 
pragmatisme zonder 
dogma's en taboes. Het ver
eist het terug hanteren van 
w^aarden om gemeenschaps
zin en solidariteit te kop
pelen aan eigen vrije ver
antwoordelijkheid. 

Waakzaamheid en durf, dat 
zullen de pijlers zijn van ons 
optreden. Met zijn allen, van 
basis tot top, klaren we deze 
klus. De honden blijven 
blaffend achter... 

Bert Anciatix, 
Algemeen voorzitter VU 

SCHOT IN BOSNIË 

Na jai'enlang getalm en op
gestapeld gezichtsverlies, lij
ken Navo en Verenigde Naties 
zinnens te zijn schot te bren
gen in de regeling van de Bos
nische burgeroorlog. Verschil
lende faktoren zorgden voor 
de flinke houding waarmee 
Navo en VN verleden week de 
zaken in handen namen. Ze 
zijn kort samen te vatten in 
wijzigingen in de politieke 
krachtsverhoudingen, mili
taire gebeurtenissen, en ver
soepelingen Vcin de procedures 
om tussenbeide te komen als 
gevolg van beide voorgaan-
den. 

Een eerste verklaring ligt in de 
vereenvoudiging van de pro
cedure om militair tussenbeide 
te komen. Zoals geweten heeft 
de Veiligheidsraad van de VN 
twee jaar terug de Navo toe
lating gegeven om de blauvif-
helmen in ex-Joqgoslavië 
(Unprofor) militair te onder
steunen. Later kreeg de Navo 
ook de toelating om tussen
beide te komen wanneer de 
veilige zones van de VN be
stookt werden. 

De procedure om tot aktie 
over te gaan was echter bie-
zonder omslachtig. Er moest 
een "dubbele sleutel" omge
draaid worden: de plaatselijke 
kommandanten van de VN-
blauwhelmen moesten een 
verzoek tot steun indienen bij 
de sekretaris-generaal van de 
VN, via zijn vertegenwoor
diger ter plaatse, de Japanner 
Akashi. Wanneer de VN het 
groene licht gaf aan de Navo, 

moest bovendien het doelwit 
aangeduid worden dat de 
Navo mocht bestoken, en 
moesten de Serviërs verwit
tigd worden dat hen een lucht
aanval boven het hoofd hing. 
Het hoeft geen betoog dat 
zulke procedure en zulk 
keurshjf voor de Navo niet 
echt van aard w âs om veel 
indruk te (kunnen) maken op 
de Bosnische Serviërs. 

Deze procedure werd begin 
dit jaar ietwat veree.nvoudigd: 
de VN stelde drie doelwitten 
voorop, en de Serviërs werden 
niet meer gew^aarschuwd, ten
zij de doelwitten zich in een 
burgerzone bevonden. Drie 
weken geleden werd de zaak 
nog versoepeld: de sekretaris-
generaal van de VN deed af
stand van zijn "sleutel", ten 
voordele van de Unprofor-
kommandanten. 

Deze procedurele versoepelin
gen kunnen niet los gezien 
worden van de gebeurtenissen 
op het militaire en pohtieke 
vlak, in die zin dat ze er het 
gevolg van zijn. VN, en voor 
de ogen van de buitenwereld 
ook de 'Navo, moesten een 
processie van vernederend ge
zichtsverlies doorstaan voor
aleer het tot de uitbarsting van 
verleden week gekomen is. De 
beschietingen van de Bosni
sche hoofstad Sarajevo, de 
weigeringen om voedsel toe te 
laten tot de stad, hetzij via de 
luchthaven of via de ^veg, en 
het leed dat dit alles veroor
zaakte bij de burgerbevolking, 
werden ook week na week, 

maand na maand afgevuurd 
op het netvlies van de tele
visiekijkers overal ter wereld. 

Dat was allemaal echter nog 
ontoereikend om de -westerse 
regeringsleiders tot een 
krachtdadiger antwoord te in
spireren. Als tegengewicht 
voor de manifeste vernederin
gen in ex-Joegoslavië haalden 
deze regeringsleiders straffe 
argumenten boven: een mi
litair ingrijpen dat w^erkelijk 
stof zou doen opwaaien zou 
immers het leven kunnen kos
ten aan duizenden westerse 
lichtgewapende blauwhelmen 
die ter plekke de vrede heetten 
te bewaren. Bovendien kon 
tevens geschermd worden met 
interne verdeeldheid, door de 
band de beste leidraad om 
besluiteloos bij de pakken te 
blijven zitten. De oprichting 
van een "Kontaktgroep" van 
grootmachten VS, Rusland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Duitsland vermocht aan 
deze verdeeldheid weinig te 
veranderen. 

De schijnbare onverschillig
heid ten aanzien van ex-Joe-
goslavië bij de regeringsleiders 
vond tevens een pendant in de 
afwezigheid van grote druk bij 
de publieke opinie om de 
kwestie te regelen. De druk-
kingsgroepen die in zulke 
kwesties gewoonlijk op de po
litieke besluitvorming wegen, 
zoals bvb. de vredesbeweging, 
vonden niet de gepaste aanpak 
om echt druk uit te oefenen. 
Het is immers veel gemak
kelijker om massaal te mo-

bihseren tegen betwistbare 
kernproeven op Mururoa, 
waar het platform samen te 
vatten is m de slogan Stop 
Hirochirac, dan een begin van 
realistische en vredelievende 
toverformule uit te dokteren 
voor een wespennest als Bos
nië. 

Het gezichtsverlies kende een 
absoluut hoogtepunt met de 
gijzeling van VN-blauwhel-
men, en de militaire verove
ring van de "veihge havens" 
van de VN, Srebrenica en 
Zepa. Dit hoogtepunt vormde 
gelijk het keerpunt. Er werd 
een "Snelle Interventiemacht" 
opgericht, v/aarvan de oprich
ting allesbehalve snel verhep. 
Het duurde maanden voor
aleer hij samengesteld werd, 
en operationeel werd. Intussen 
bewees deze macht echter al 
zijn nut. 

Van de onmacht die de VN 
breedvoerig etaleerde bij de 
teloorgang van Srebrenica en 
Zepa, maakte Kroatië gebruik 
om de Krajina te heroveren op 
de Kroatische Serviërs. Kroa
tië toonde het -westen daardoor 
dat de Servische faktor in ex-
Joegosla-vië niet onaantast
baar is. Ook de Russische fak
tor bleek veel minder gewich
tig dan de Russen zelf lange 
tijd wilden en lieten geloven. 

De VS wilden zich eerst gans 
afzijdig houden van dit "in
tern" Europees konflikt. De 
Amerikanen wilden geen 
blau^vheLmen leveren. Toen 
duidelijk werd dat Europa het 

zonder de VS niet kon of wilde 
redden, kwamen de VS te 
hulp, bvb. met vliegdeksche
pen van waar bombarde
mentsvliegtuigen konden ver
trekken. President Clinton, 
vooruitgestuwd door parle
mentsleden die de opheffing 
van het w^apenembargo tegen 
de Bosnische moslims genegen 
waren, liet een ditmaal door 
militair ge-weld ondersteund 
diplomatiek offensief ontwik
kelen dat vorige -week al re
sultaat opleverde: de Bosni
sche Serviërs van Mladic wer
den bij de onderhandelingen 
onder de vleugels ged-wongen 
van de Servische president 
Milosevic. 

Het waren de Amerikanen die 
tenslotte het duwtje gaven aan 
de bombardemententrein 
waarvoor de omstandigheden 
op het terrein de sporen gelegd 
hadden. Met de moordende 
granaat op de markt van Sa
rajevo, waarbij het bloed weer 
eens van de televisieschermen 
droop, werd tenslotte de laat
ste wissel verlegd. De VN en 
de Navo dienen te beseffen dat 
de rit deze keer uitgezeten 
moet worden tot het einddoel: 
de verdeling van Bosnië. Van 
het plan van de Kontaktgroep, 
het vijfde "vredesplan" voor 
Bosnië reeds, dat daartoe moet 
leiden, is niet veel meer be
kend dan twee cijfers: 49% van 
het grondgebied is voor de 
Serviërs, en 5 1 % voor de mos
lims en de Kroaten. 

(Pdj) 
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• O v e r he t feit da t de G P 
van Be lg i ë v o o r F o r m u l e 1 
a lweer enkele j a ren door 
gaa t op he t circuit v a n Spa -
F r a n c o r c h a m p s k a n nie
m a n d zich echt d r u k maken . 
D a t he t p r o g r a m m a b o e k j e 
tweeta l ig is, k a n enke l toe
gejuicht w o r d e n . W a a r o m 
de Vlaamse autosportl ief
h e b b e r d a t p r o g r a m m a moet 
zien te ver ta len van he t 
D u i t s en he t F r a n s n a a r he t 
N e d e r l a n d s is ons d a n wel 
w e e r een raadsel . . . 

• V laams Blok-sena tor 
Wim Verreycken heeft een 
wetsvoors te l inged iend o m 
de dr iek leur ige burgemees 
terssjerp in V laande ren te 
v e r v a n g e n d o o r eentje in d e 
k l eu ren geel en zw^art. D e 
b a n d zou ook niet mee r r o n d 
de bu ik , m a a r over de schou
de r g e d r a g e n moeten w o r 
den . 

• N a de verk iez ingen blijkt 
de Vlaamse •werkloosheid 
o p n i e u w fel te stijgen. Voor 
zover w e m e t de officiële 
cijfers n o g r eken ing m o e t e n 
h o u d e n , zijn e r begin sep
t e m b e r 234 .924 volledig ui t
ke r ingsgerech t igde Vlaamse 
w^erklozen. 

• O n s zorg t v o o r o n s ! W a -
thelet n a a r E u r o p a d u s lui
t enan t -gene raa l C l i a r l i e r 
n a a r de N A V O , pens ioen
gerech t igd of niet . D e oud-
stafchef v a n d e l a n d m a c h t 
zal een ekstraat je g a a n ver
d i enen als pi jpleidingsspe
cialist, voora l snog z o n d e r d e 
h u l p van oud-min is te r v a n 
Defens ie De lc ro ix . 

• O n d e r invloed v a n de 5 
Belgische poUtici die boots -
gewijs h u n ongenoegen gin
gen u i ten t egen de gep lande 
F r a n s e k e r n p r o e v e n , d o b 
b e r t d e Kaunton i al een 
kleine w e e k s tuur loos rond 
in de Stille Zu idzee . Totda t 
een scheurbu ikep idemie uit
b r e e k t aan b o o r d v a n he t 
sch ip we igeren de opva ren 
d e n zich te la ten on tze t ten 
d o o r de F r a n s e mar ine . 

• Voor het p roces tegen d e 
v e r d a c h t e n van h d m a a t -
schap van de Algerijnse ter-
reurbew^eging G I A zijn on
g e k e n d e ve i l igheidsmaat re
gelen getroffen. 150 rijks-
w^achters zijn ingezet om te 
v o o r k o m e n da t er aans lagen 
w^orden gepleegd: i edereen 
die d e rechtszaa l b innen wil 
w o r d t gefouUleerd, e lke 
vui ln isbak v a n Brusse l o p 
zijn i nhoud onde rzoch t . H e t 
regen t inmiddels valse b o m 
meld ingen . 

• O p de in terna t ionale 
vrouw^enkonferentie heeft 
kon ing in Fabiola in navol
g ing van haa r over leden 
ech tgenoo t geplei t voor een 
s t reng op t r eden tegen d e 
v rou \venhande l . D e kon in 
g i n - w e d u w e eiste ook een 
doo rged reven strijd t egen 
elke v o r m van pornograf ie . 
Fab io la s telde daa r toe voor 
een et ische k o d e ui t te w e r 
ken die misb ru iken moe t te 
gengaan . 

BRUSSEL GEEN 
VLAAMSE 
HOOFDSTAD 
H e t is genoegzaam b e k e n d da t 
Jean-Luc Dehaene t i jdens de hu i 
dige legis latuur geen nieu'we 
k o m m u n a u t a i r e r o n d e wil en 
dciaruit m e n e n versche idene 
Wcialse k o p s t u k k e n te moe ten 
afleiden da t ze de Vlamingen 
w a t k u n n e n j ennen . O p de 
v r aag v a n La Libre Belgique of hij 
ook de bu rgemees t e r is van de 
Vlaamse hoofds tad antw^oordde 
de Brusse laa r Franqou-Xavicr de 
Donnea me t een ferm ' N o n ! ' . 
„BrudMl ut de hoofd<ita2 van België 
en van alle Belgen, en nietö andere. 
Het u) zodat zij ook de zetel 'u van de 
instellingen van de Frarue Gemeen-
<>chap en van de int/tellingen van de 
Viaamöe Gemeenöchap, maar zij ió 
niet de hoofd<itad van Vlaanderen, 
net zoaL zij ook de hoofdstad van 
Wallonië niet u). Een regio kan geen 
hoofdstad zijn van een andere regio. 
Brussel ontvangt WaaUe instellin
gen, instellingen van de Franse Ge
meenschap en van de Vlaamse Ge
meenschap, maar Brussel is niet de 
juridische, en zelfs niet de funk-
tionele, hoofdstad van Vlaanderen." 
D e Brusselse b u r g e m e e s t e r is, 
om 'hoffeli jkheidsredenen' , be 
reid toe te geven d a t de s tad 
hoofds tad is van de Vljiamse en 
F r a n s e g e m e e n s c h a p mjiar „in 
geen enkel geval de hoofdstad van 
Vlaanderen." 

D e D o n n e a gaa t niet in op de 
v r a a g of V laande ren d a n m a a r 
een a n d e r e hoofds tad moe t kie
zen, m a a r he rhaa l t opn ieuw: 
„Brussel kan de hoofdstad van de 
Vlaamse regio niet zijn." W a a r o m 
•was de Brusselse bu rgemees t e r 
op 11 juli niet aan-wezig op zijn 
s tadhuis o m de Vlaamse p o 
litieke elite te o n t v a n g e n ? „Ik 
was niet in Brussel " W a a r hij d a n 
wel •was? „Ik was niet in Brus
sel" 

Tot slot is D e D o n n e a ook erg 
geï r r i teerd over de •vrsiag van de 
Vlaams-b raban t se goeverneur . 
Lode De Witte, om de faciliteiten 
af te schaffen. „Ikgeloafdatdit een 
volledig nutteloze provokatie is ten 
aanzien van de Franstaligen. Ik zal 
dit soort van ideeën op het politieke 
nivo aanvechten. De faciliteiten 
schaden geen legitieme belangen van 
Vlaanderen en verhinderen niet dat 
het verder kan bloeien." 

VLAANDERENS 
PROJEKT 
O m toch voora l m a a r niet te 
beg innen a a n een n ieuwe k o m 
m u n a u t a i r e ronde , w e r d ook 
Jean Gol op he t g ro te publ iek 
losgelaten. D e z e leiat, bij m o n d e 
van Het Laatste Nieuws, we t en 
da t de Frans ta l ige Brusse laars 
geen enkele toegeving mee r zul
len doen aan de Vlaamse . D e 
vo lgende dialoog tussen de ge
m e e n s c h a p p e n m a g er volgens 
de P R L - v o o r m a n geen w o r d e n 
'enkel op basis v a n Vlaamse 
eisen' . 

H e t is Gol ook opgeval len da t 
V laande ren een pro jek t heeft 
da t „autonomie heet, een natbnaal 
gevoel, Vlamingen zijn fier op hun 
Vlaming zijn, op hun eigen iden
titeit. Die identiteit is er bij ons 
onvoldoende. "Voor t s pleit Gol er
voor da t de Frans ta l igen in Bel
gië de k r a c h t e n zouden b u n 
delen, dit o m d a t hij vasts tel t da t 
V laande ren n a een d ikke e e u w 
strijd zo ongeveer gelijkgesteld 

is aan Wal lonië . „Eerst en vooral 
moet de positie van de Franstaligen 
binnen de federale staat behouden en 
versterkt worden. (...) In een fe
deraal land kan het niet dat alle 
topfunktUs in handen van Vlamin
gen zijn. (...) Er moet meer even
wicht komen in dit land als het wil 
voortbestaan." 

H e t is d a n ook niet ui tgesloten 
da t Gol b i n n e n k o r t een gooi 
doe t n a a r he t p remie r schap , 
t enmins te als hij ge^vraagd 
•wordt. „ Vroeger zou ik nee gezegd 
hebben, omdat ik vind dat een fe
deraal minister, en zeker een premier, 
de twee landstalen vlot moet be
heersen. Maar als het nog een paar 
jaar duurt... Met elke les Neder
lands, die ik krijg, wordt de kans 
groter." M e n e n •wij ons niet te 
he r inne ren da t deze l iberaal 
zich oud-minis te r m a g n o e m e n ? 
E e n bl i jkbaar eental ige oud-mi
nister... 

KIEZEN OF 
DELEN 
O m er he lemaal zeker v a n te 
zijn da t het k o m m u n a u t a i r ge
krakee l t i jdens deze legis latuur 
ach t e rwege bhjft, heeft C V P -
voorz i t t e r Johan Van Hecke een 
intervie^w toeges taan aan Le 
Soir. Volgens h e m k u n n e n d e 
Frans ta l igen zich bes t een 
beetje haas ten , •willen zij n o g 
een kons t ruk t i eve dialoog voe
ren . Van H e c k e g£iat er immers 
v a n ui t da t deze enkel mogelijk 
is me t hemzelf en me t SP-voor -
zit ter Louis Tobback. In het an
de re geval, zo voorspe l t de 
CVP'er , zullen de Walen een 
a k k o o r d moe ten zien te v inden 
me t de separat is ten . Van H e c k e 
zou o n d e r m e e r •willen p r a t e n 
over de sphts ing van he t kies
a r rond i s semen t Brussel -Hal le-
Vilvoorde en over de samen
stelling van homogene bevoegd
he idspakke t t en . 

H i e r m e e o n t p o p t de C V P - v o o r -
zit ter zich to t een echte ' M a 
d a m e SoleU'. Zijn u i t sp raken 
h o u d e n in da t de huidige re 
ger ing he t •werkelijk zo b o n t zal 
m a k e n da t in 1999 he t Vlaams 
Blok de abso lu te mee rde rhe id 
zal •weten b innen te halen . D e 

Frans ta l ige mee rde rhe idspa r 
tijen k u n n e n Van H e c k e niet 
volgen in zijn be toog en wei
ge ren ook m a a r Jian een nieu^we 
dialoog te denken . Z o niet he t 
P R L - F D F dat , langs Georges 
Clerfayt, al liet •weten da t aan he t 
' onve rv reemdbare recht ' van de 
faciliteiten niet ge r aak t kan 
w o r d e n . 

VLAANDEREN 
BETAALT 
Gelukk ig is de hele heisa r o n d 
he t Vlaamse schooltje in K o m e n 
nu eindelijk van de baan . H e t 
Waalse l andschap zal g e s p a a r d 
blijven van foeilehjke prefab-
klas lokalen en da t o m d a t de 
Waa l se minis ter van Ru imte -
hjke O r d e n i n g , Michel Lebrun, 
de goedhe id heeft g e h a d om 
toes t emming te ver lenen v o o r 
de bouw^ van een baks t enen 
u i tbre id ing van he t schoolge-
bouw^. 

Volgens de taalw^et zou d e 
F r a n s e G e m e e n s c h a p de Ko-
mense school moe ten subsidi
eren, m a a r toch doe t zij da t niet. 
D e noodzakehjke •vijf miljoen 
w o r d e n n u in h u n geheel o p 
gehoes t d o o r de Autonome Raad 
voor Gemeenschapsonderwijs 
( A R G O ) , i nde rdaad een exklu-
sief Vlaamse raad. . . 

90.073 
Afgelopen zondag n a m e n p r e 
cies 90.073 Vlaamse spor t ieve-
üngen deel aan de jaarli jkse Gor
del r o n d Brussel . D a a r m e e 
k n o o p t deze manifestatie, n a de 
ve r r egende versie van vor ig 
jcicir, opnieu^v aan me t he t suk-
ses. E^n kleine 3 0 % v a n de 
dee lnemers legde he t ui tgest ip
pelde p a r k o e r s te voe t af, de 
ande re gorde laa rs kozen voor 
de flets. 

H e t Gorde lgebeuren , a anvan 
kelijk ges ta r t me t de bedoel ing 
de Vlaamse aanw^ezigheid in de 
Brusselse r a n d te bek lemtonen , 
^vordt mee r en mee r een uit
s lui tend rekrea t ieve aangele
genhe id •waar •wielerklubs en 

•wandelverenigingen een dagje 
uit v a n maken . Z o l a n g de deel
nemers in die geta len blijven 
opkomen , bhjft de Gorde l zijn 
signaalfunktie evenwel behou 
den . D a t w o r d t ook begrepen 
d o o r enkele (Frans ta l ige?) on
ver la ten die gedeel ten v a n he t 
p a r k o e r s w^eer eens bezaaid 
h a d d e n met k raa iepo ten . D e 
twee rijksw^achtkombi's die lek 
reden , zullen he t ge^weten h e b 
ben . 

VAN GERVEN 
D e R a a d van Beheer van he t 
Davidsfonds heeft •weer eens uit
drukkel i jk afs tand g e n o m e n van 
de u i t sp raken van haa r voor 
zit ter Lieven Van Gerven, d i tmaal 
over de I J z e r b e d e v a a r t . Vorig 
jaar g e b e u r d e hetzelfde n.a.v. 
u i t sp raken van de voorz i t te r 
over he t separa t i sme in een in
te rv iew met Wij. Van G e r v e n 
sloot daarbi j niet uit da t Vlaan
de ren niet legale •wegen moet 
bew^andelen om zelfstandig te 
•worden. H e t in terv iew •werd na
d e r h a n d d o o r Vlaams Blokker 
De Winter misbru ik t in het pa r 
lement . 

Zoals b e k e n d heeft Van G e r v e n 
zich de jongste m a a n d e n ge
regeld doen opval len als één van 
de sp reekbuizen v a n he t Be-
devóiardersforum, da t mee r in
sp raak eist in he t Bedevaar t -
komitee . Voorlopig h o o g t e p u n t 
in zijn nieuw^e rol w a s zijn due t 
me t prof. De Backere t i jdens he t 
B R T N - j o e m a a l o p de d a g van 
de I J z e r b e d e v a a r t . Manu Ruys 
omschreef: „Het is de stijl en 
waardigheid niet ten goede gekomen. 
Het beeld van twee honorabele hoog
leraren die zich — om hun protest 
kenbaar te maken — klownesk had
den uitgedost, heeft het gezichts
verlies geïllustreerd." 

H e t Davids fonds laat we t en da t 
Van Ge rvens u i t sp raken over 
he t b e d e v a a r t g e b e u r e n alleen 
op zijn eigen reken ing d ienen 
geschreven te w o r d e n . D e uit
sp raken die Van G e r v e n deed 
„werden niet besproken, laat staan 
goedgekeurd, in de beleidsinstanties 
van het Davidsfonds. De Raad van 
Beheer (...) acht het wenselijk dit 
mee te delen aan coUega's-bestuurs-

Wanneer zal Major de druk van de Unionisten weerstaan en ook Sinn Fein aan de onderhandelingstafel 
vragen. En hoelang kunnen Gerry Adams en zielsverwanten het IRA nog 'ui toom houden? 
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leden in de afdeling en aan de leden 
van de vereniging. De Raad van 
Beheer heeft aan de voorzitter ge
vraagd om — gedurende het res
terende gedeelte van zijn mandaat — 
niet meer publiek op de voorgrond te 
treden m deze aangelegenheid." De 
brief laat nog weten dat Van 
Garven daarmee akkoord zou 
zijn. 

Het uitlekken van de DF-brief 
laat vermoeden dat bepaalde 
personen in het katolieke fonds 
met de radikale voorzitter wil
den afrekenen. Er deed immers 
een gerucht de ronde dat Van 
Gerven op één of andere manier 
zijn mandaat van DF-voorzit-
ter, dat afloopt op het einde van 
het jaar, nog met een jaartje 
wilde proberen te verlengen. 
Deze brief was natuurlijk de 
beste wijze om Van Gerven van 
dat voornemen doen te laten 
afzien. 

ZWIJGPLICHT 
Bij de opening van het nieuwe 
gerechtelijk jaar hebben diverse 
politieke benoemingen in de top 
van de magistratuur fel uitge
haald naar de media. Eén van de 
voorstellen bestond erin om de 
persmisdrijven uit het strafrecht 
te halen en te laten verschijnen 
voor een burgerlijke rechtbank. 
Tot op heden komen persmis
drijven voor een Hof van As-
sisen, maar door de omslachtige 
procedure en de gerechtelijke 
achterstand gebeurt dat vrijwel 
nooit. Door de 'misdrijven' bur-

WAAKZAAMHEID EN 
DURF 

gerlijk te behandelen kunnen de 
uitgevers afgeschrikt worden 
door de hoge boeten en het 
relatieve gemak waarmee een 
rechtszaak tegen hen begonnen 
zou kunnen w^orden. 

Het gerecht voelt zich onheus 
behandeld door de media en wil 
de vrijheid daarvan nu toch 
enigszins aan banden leggen. 
Zo zou de (grondwettelijk 
vrije!) pers haar informatie 
moeten kunnen halen bij een 
officiële voorlichter van het ge
recht. Gerechtelijke berichtge
ving mag in de toekomst ook 
minder onderhevig zijn aan de 
kommercie. Voorts moeten de 
media meer rekening houden 
met het 'vermoeden van on
schuld'. In België is het, ge
lukkig, nog steeds zo dat ver
dachten onschuldig zijn totdat 
het tegendeel bewezen is. Die
per ingaan op de handel en 

Zal deze Navo-af-
dtraffing voldoende 
zijn om de Bodniéche 
Serviër Karadjic en 
zijn Servische bondge
noot Milosevic tot 
vreedzame gedachten 
te brengen? 

• » « « m 

wandel van niet-veroordeelden 
zoals Wdly Claed, Etienm Mangé, 
Carla Galle, de gebroedere Klrdchen, 
... zou dus verboden moeten 
worden -want deze mensen zijn 
onschuldig. 

Ronduit verrassend was dan 
ook de uitspraak van proku-
reur-generaal André Van Ouden-
hove: „De dag na de verkiezingen viel 
op dat de burger blijkbaar meer 
belang hecht aan zijn materieel 
welzijn dan aan de geloofwaardig-
held en korruptle van zijn geko
zenen. " Voor zover wij weten is 
er voorlopig nog niet één ge
kozene die veroordeeld is voor 
korruptie. Het is dan ook zeer 
vreemd dat de magistratuur al 
deze mensen verdacht maakt en 
op die manier het vermoeden 
van onschuld ombuigt in een 
expliciete veroordeling. Of van 
de pot en de ketel... 

De vakantie is voorbij. Met 
volle teugen hebben we er
van genoten. De partij heeft 
terug energie opgedaan. 
Nieuwe krachten staan 
klaar om samen met blij
vende w^aarden de her
nieuwde afdelings- en ar-
rondissementskaders te be
volken. En het zal nodig 
zijn! 

Het politieke bedrijf barst 
volop los. In de VLD vecht 
men voor de erfenis van Ver-
hofstadt, om ze zo snel mo
gelijk van de hand te doen. 
De CVP verloochent volop 
haar kiesbeloften voor een 
sober uitgavenbeleid en 
komt met nieuwe lasten voor 
de pinnen. Tegelijk bewijzen 
CVP en SP lippendienst 
rond de vraag naar een 
nieuvi^e communautaire 
ronde. Maar van enige 
Vlaamse reflex is in het fe
deraal regeringswerk na
tuurlijk weer niks te mer
ken. 

Ondertussen voeren de 
Franstalige partijen een gue-
rilla-oorlog rond Brussel en 
de Vlaamse rand met de 
Brusselse Vlamingen als gij
zelaars. De PRL van Gol en 

De Donnea voelt zich als 
boven-de-wet-staande en 
vernedert Vlaanderen 
schaamteloos. De roep naar 
een annexatie van de 
Vlaamse rand bij Brussel 
klinkt weer alom. 

lïen kordate VU zal hier 
gepast op reageren. We zul
len het Vlaams Parlement 
dwingen zijn strijdpositie in 
te nemen. Tegelijk moeten 
we cJs ongebonden partij 
vernieuw^end onze samenle
ving ordenen. Opkomen 
voor het algemeen Vlaams 
belang vereist een durvend 
pragmatisme zonder 
dogma's en taboes. Het ver
eist het terug hanteren van 
w^aarden om gemeenschaps
zin en solidariteit te kop
pelen aan eigen vrije ver
antwoordelijkheid. 

Waakzaamheid en durf, dat 
zullen de pijlers zijn van ons 
optreden. Met zijn allen, van 
basis tot top, klaren we deze 
klus. De honden blijven 
blaffend achter... 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter VU 

SCHOT IN BOSNIË 

Na jarenlang getalm en op
gestapeld gezichtsverlies, lij
ken Navo en Verenigde Naties 
zinnens te zijn schot te bren
gen in de regeling van de Bos
nische burgeroorlog. Verschil
lende faktoren zorgden voor 
de flinke houding waarmee 
Navo en VN verleden week de 
zaken in handen namen. Ze 
zijn kort samen te vatten in 
wijzigingen in de politieke 
krachtsverhoudingen, mili
taire gebeurtenissen, en ver
soepelingen van de procedures 
om tussenbeide te komen als 
gevolg van beide voorgjian-
den. 

Een eerste verklaring ligt in de 
vereenvoudiging van de pro
cedure om militair tussenbeide 
te komen. Zoals gew^eten heeft 
de Veiligheidsraad van de VN 
twee jaar terug de Navo toe
lating gegeven om de blau-w-
helmen in ex-Joe^oslavië 
(Unprofor) militair te onder
steunen. Later kreeg de Navo 
ook de toelating om tussen
beide te komen wanneer de 
veilige zones van de VN be
stookt werden. 

De procedure om tot aktie 
over te gaan was echter bie-
zonder omslachtig. Er moest 
een "dubbele sleutel" omge
draaid worden: de plaatselijke 
kommandanten van de VN-
blauw^helmen moesten een 
verzoek tot steun indienen bij 
de sekretaris-generaal van de 
VN, via zijn vertegenwoor
diger ter plaatse, de Japanner 
Akashi. Wanneer de VN het 
groene licht gaf aan de Navo, 

moest bovendien het doelwit 
aangeduid worden dat de 
Navo mocht bestoken, en 
moesten de Serviërs verwit
tigd worden dat hen een lucht
aanval boven het hoofd hing. 
Het hoeft geen betoog dat 
zulke procedure en zulk 
keurslijf voor de Navo niet 
echt van aard was om veel 
indruk te (kunnen) maken op 
de Bosnische Serviërs. 

Deze procedure w^erd begin 
dit jaar ietwat veree.nvoudigd: 
de VN stelde drie doelwitten 
voorop, en de Serviërs •werden 
niet meer ge-waarschuwd, ten
zij de doelvritten zich in een 
burgerzone bevonden. Drie 
•weken geleden •werd de zaak 
nog versoepeld: de sekretaris-
generaal van de VN deed af
stand van zijn "sleutel", ten 
voordele van de Unprofor-
kommandanten. 

Deze procedurele versoepelin
gen kunnen niet los gezien 
worden van de gebeurtenissen 
op het militaire en politieke 
vlak, in die zin dat ze er het 
gevolg van zijn. VN, en voor 
de ogen van de buiten^vereld 
ook de 'Navo, moesten een 
processie van vernederend ge
zichtsverlies doorstaan voor
aleer het tot de uitbarsting van 
verleden •week gekomen is. De 
beschietingen van de Bosni
sche hoofstad Sarajevo, de 
weigeringen om voedsel toe te 
laten tot de stad, hetzij •via de 
luchthaven of via de •weg, en 
het leed dat dit alles veroor
zaakte bij de burgerbevolking, 
•werden ook week na •week, 

maand na maand afge^vuurd 
op het netvlies van de tele-
•visiekijkers overal ter •wereld. 

Dat was allemaal echter nog 
ontoereikend om de •westerse 
regeringsleiders tot een 
krachtdadiger antwoord te in
spireren. Als tegengewicht 
voor de manifeste vernederin
gen in ex-Joegosla\aë haalden 
deze regeringsleiders straffe 
argumenten boven: een mi
litair ingrijpen dat •werkelijk 
stof zou doen opwaaien zou 
immers het leven kunnen kos
ten aan duizenden •westerse 
hchtgewapende blau^whelmen 
die ter plekke de vrede heetten 
te bewaren. Bovendien kon 
tevens geschermd w^orden met 
interne verdeeldheid, door de 
band de beste leidraad om 
besluiteloos bij de pakken te 
blijven zitten. De oprichting 
van een "Kontaktgroep" van 
grootmachten VS, Rusland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Duitsland vermocht aan 
deze verdeeldheid weinig te 
veranderen. 

De schijnbare onverschillig
heid ten aanzien van ex-Joe-
gosla^vië bij de regeringsleiders 
vond tevens een pendant in de 
afwezigheid van grote druk bij 
de publieke opinie om de 
kw^estie te regelen. De druk-
kingsgroepen die in zulke 
k^westies gewoonlijk op de po
litieke besluitvorming •wegen, 
zoals bvb. de vredesbeweging, 
vonden niet de gepaste aanpak 
om echt druk uit te oefenen. 
Het is immers veel gemak-
keUjker om massaal te mo-

büiseren tegen betwistbare 
kernproeven op Mururoa, 
waar het platform samen te 
vatten is in de slogan Stop 
Hirochlrac, dan een begin van 
realistische en •vredehevende 
toverformule uit te dokteren 
voor een -wespennest als Bos
nië. 

Het gezichtsverlies kende een 
absoluut hoogtepunt met de 
gijzehng van VN-blauw^hel-
men, en de militaire verove
ring van de "veilige havens" 
van de VN, Srebrenica en 
Zepa. Dit hoogtepunt vormde 
gelijk het keerpunt. Er virerd 
een "Snelle Interventiemacht" 
opgericht, •waarvan de oprich
ting allesbehalve snel verliep. 
Het duurde maanden voor
aleer hij samengesteld •werd, 
en operationeel •werd. Intussen 
bewees deze macht echter al 
zijn nut. 

Van de onmacht die de VN 
breedvoerig etaleerde bij de 
teloorgang van Srebrenica en 
Zepa, maakte Kroatië gebruik 
om de Krajina te heroveren op 
de Kroatische Serviërs. Kroa
tië toonde het westen daardoor 
dat de Servische faktor in ex-
Joegoslavië niet onaantast
baar is. Ook de Russische fak
tor bleek veel minder gewich
tig dan de Russen zelf lange 
tijd wilden en lieten geloven. 

De VS Avilden zich eerst gans 
afzijdig houden van dit "in
tern" Europees konflikt. De 
Amerikanen •wilden geen 
blau^whelmen leveren. Toen 
duidelijk werd dat Europa het 

zonder de VS niet kon of wilde 
redden, kwamen de VS te 
hxdp, bvb. met vliegdeksche
pen van w^aar bombarde
mentsvliegtuigen konden ver
trekken. President Clinton, 
vooruitgestuwd door parle
mentsleden die de opheffing 
van het wapenembargo tegen 
de Bosnische moslims genegen 
waren, liet een ditmaal door 
mUitair gew^eld ondersteund 
diplomatiek offensief ontwik
kelen dat vorige week al re
sultaat opleverde: de Bosni
sche Serviërs van AUadic •wer
den bij de onderhandelingen 
onder de vleugels gedwongen 
van de Servische president 
Milose-vic. 

Het waren de Amerikanen die 
tenslotte het duwtje gaven aan 
de bombardemententrein 
•waarvoor de omstandigheden 
op het terrein de sporen gelegd 
hadden. Met de moordende 
granaat op de markt van Sa
rajevo, waarbij het bloed weer 
eens van de tele^visieschermen 
droop, •werd tenslotte de laat
ste •wissel verlegd. De VN en 
de Navo dienen te beseffen dat 
de rit deze keer uitgezeten 
moet •worden tot het einddoel: 
de verdehng van Bosnië. Van 
het plan van de Kontaktgroep, 
het vijfde ""vredesplan" voor 
Bosnië reeds, dat daartoe moet 
leiden, is niet veel meer be
kend dan twee cijfers: 49% van 
het grondgebied is voor de 
Serviërs, en 5 1 % voor de mos
lims en de Kroaten. 

(p«ii) 
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VOORSTEL WIJZIGING GEMEENTEKIESWET: 

MEER REPRESENTATIVITEIT EN BONT STEMMEN 
Het kiesstelsel dat tegenwoor
dig bij de gemeenteraadsver
kiezingen gebruikt wordt leidt 
tot een ernstige scheeftrekking 
tussen enerzijds het behaalde 
stemmenaantal en anderzijds 
het effektief toegekende aantal 
zetels. Om daaraan een einde te 
stellen diende de VU in de Se
naat een volledig nieuw wets
voorstel in. Andere VU-voor-
stellen over de gemeenten be
treffen de herinvoering van het 
panacheren oi bont stemmen en een 
betere verloning van burge
meesters, schepenen en raads
leden. 

Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen wordt gebruik gemaakt van 
het zgn. Imperiah-stelsel dat 
werkt met een delerreeks (te 
vergelijken met het systeem-
D'Hondt dat wordt toegepast 
bij o.m. de toekenning van de 
senaatszetels) wat niet zelden 
leidt tot onnatuurlijke absolute 
meerderheden. Zo reef een 
Kalmthoutse lijst bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1988 
met slechts 37,2% van de stem
men toch de absolute meerder
heid van de zetels binnen. Die
zelfde lijst werd dan ook nog 
eens bevoordeeld bij de ver
deling van de zitjes in aller
hande gemeentelijke advies- en 
andere organen. 

IMPERIALI 

Partij 

A 

B 

C 

D 

E 

TOTALEN 

P 

5.146 

824 

566 

1.974 

204 

8.714 

%P 

59,05 

9,46 

6,50 

22,65 

2,34 

P = 

Z 

17 

1 

-

5 

-

23 

= £iantal 

%Z 

73,91 

4,35 

-

21,74 

-

%P-%Z 

+ 14,86 

-5,11 

-6,50 

-0,91 

-2,34 

geldige stemmen. 

N I E M E Y E R 

Quotiënt 

13,58 

2,17 

1,49 

5,21 

0,54 

Z = aantal toegew^ezer 

Z 

14 

2 

1 

5 

1 

zetels 

%Z 

60,87 

8,70 

4,35 

21,74 

4,35 

%P-%Z 

+ 1,82 

-0,76 

-2,15 

-0,91 

+ 2,01 

Deze tabei geeft aan hoe de gemeentelijke zeteiverdeilng er zou uitzien indien een beroep werd gedaan op het jydteem-Niemeyer. De verschillen 
tuitten dtemmenaantal en aantal behaalde zeteL i) beduidend meer naar werkelijkheid. 

Om deze scheeftrekking te 
voorkomen stellen de VU-se-
natoren dan ook voor om vanaf 
het jaar 2000 gebruik te maken 
van het systeem-Niemeyer, dat 
veel geringere afwijkingen ver
toont. 

Het systeem-Niemeyer valt bij 
de zetelberekening terug op de 
formule 

(p X Z)/P. Het aantal geldige 
stemmen van elke partij (p) 
wordt vermenigvuldigd met het 
totaal aantal te begeven zetels 
(Z) en dit produkt wordt ge
deeld door het totale £iantal gel

dige stemmen van alle partijen 
(P). Van het aldus bekomen 
quotiënt wordt het cijfer voor de 
komma gebruikt ter aanwijzing 
van de rechtstreeks verworven 
zetels; het cijfer na de komma 
wordt gehanteerd om de rechts-
zetels te verdelen. Het grootste 
cijfer na de komma krijgt de 
eerste, het volgende grootste de 
tweede zetel, ... 

Bijgaand flktief voorbeeld ver
duidelijkt een en ander. 

BONT STEMMEN 
Een tweede VU-voorstel om
trent de gemeenteraadsverkie

zingen betreft het zogenaamde 
panacheren of bont ótemmen. Dit 
betekent dat de kiezer de mo
gelijkheid heeft om op kandi
daten van verschillende lijsten 
een keuze uit te brengen. In het 
totaal mag hij dan w êl niet meer 
stemmen uitbrengen dan het 
aantal te verdelen zetels. 
Tot aan de (fusie)verkiezingen 
van 1976 kon de kiezer vrij 
kiezen tussen de kandidaten die 
hij geschikt vond, ongeacht de 
lijst waarop ze figureerden. 
Toendertijd werd evenwel bijna 
geen gebruik gemaiakt van die 
mogelijkheid. 

INSPRAAK IN DE ENCYCLOPEDIE 
„Ze hebben mij dit jaar in Diksmuide niet 
gezien", zei mijn vriend, „ik hou niet van al 
dat geruzie, 't Is de laatste jaren altijd wat, 
eerst de raketten, dan Zuid-Afrika, nu 
separatisme." 

Alijn vriend had sinds 1956 geen enkele 
bedevaart gemist. Het was het Roden-
bachjaar en zijn leraar Nederlands had in 
de klas zo meeslepend over de won-
derknaap verteld. Samen met enkele leer
lingen reed hij met de fiets naar Diks
muide. Het was volop zomer en de zon 
scheen van hier tot ginder. En na een 
stevige rit waren ze plots in West-Vlaan
deren. ,,Een beetje heilige grond", had de 
leraar gezegd. De Groeningekouter, Ro-
denbach, de IJzerstreek, Verriest, Ver
se haeve... 

,,En pater Damiaan!" had iemand in de 
klas geroepen. Maar de ierciar liet zich niet 
uit zijn lood slaan en maakte van de 
opmerking gebruik om het uitgebreid te 
hebben over Allct) voor Vlaanderen, Vlaan
deren voor Krutud. 

„Dat waren nog eens lessen. Taal én 
geschiedenis én godsdienst, allemaal in 
één vak. West-Vlaanderen zag er helemaal 
anders uit dan onze streek, zeker toen. 
Kasselkoeien zoals in de gedichten van 
Guido Gezelle en de bakstenen van de 
boerderijen leken op het rozijnenbrood 
zoals er nu geen meer gebakken wordt. De 
mensen stonden in hun voortuintjes naar 
ons te kijken en de kinderen tussen de 
koUebioemen, zwaaiden naar ons. Hoe 
dichter wij de kust naderden hoe ijler de 
lucht werd en wij begonnen op onze adem 
te trappen. In de straten van Diksmuide 
was het precies Vlaamse kermis en dat 
ontgoochelde een beetje w^ant onze leraar 
had gezegd dat de IJzerbedeveiart een 
ingetogen bedevaart naar de Graven aan 
de IJzer was, een plechtigheid. 

Ik w âs al eens in Diksmuide gew^eest met 
mijn ouders. De nonkel van mijn vader is 
in Kaaskerke gesneuveld en na een bezoek 

aan de toren in opbouw en de dodengang 
reden wij door naar het soldatenkerkhof in 
Adinkerke. Daar ligt hij begraven. Ge 
weet -wel, vlak bij het Meli-park. Van dan 
af heb ik geen enkele bedevaart meer 
gemist." 

Mijn vriend heeft het altijd wat moeilijk 
gehad met de politieke standpunten op de 
I Jzerbedevciart, niet dat hij er tegen -was 
mjiar hij vond dat deze daar niet thuis
horen. Ook met de show die verkocht 
w^erd. Maar hij is blijven gcian om zijn 
groot-oom te gedenken. 

En plots ga je dan niet meer? 

„Och, ik kan niet tegen al die ruzies, 
daarvoor is die jongen niet gesneuveld. Hij 
w^as nog geen eenentwintig jaar. West-
Vlaanderen ligt bezaaid met zo'n jongens 

en ik kan niet verdragen dat al die grote 
flaminganten schuimbekkend op hun gra
ven van hun nestel staan te geven. Ont
erend vind ik dat. Tijdens de oorlog 
scheidde de rivier ook de vijanden! Be
lachelijk." 

Reist ge dan nooit meer naar Diksmuide?, 
w ôu ik weten. 

,,Ik weet nog niet w ât ik volgend jaar ga 
doen, maar als het zo blijft ga ik nooit meer 
naar de bedevaart. Ja , natuurlijk op een 
andere keer. Als er geen Vlaamse kermis 
is, als de kraampjes met de pamfletten en 
de hamburgers er niet staan. Dan zult ge 
mij daar nog zien. En al die skinheads ben 
ik zo beu als kouwe pap. Net zoals ik de 
krantenartikels over Diksmuide beu ben. 
De mensen die ze schrijven zijn vergeten 

waar het op de bedevaart om te doen is." 

Er zat veel w^aarheid in zijn klacht, vond 
ik. 

„Natuurlijk heb ik het niet kunnen laten 
om 's avonds naar het joernaal te kijken. Ik 
heb mij een kriek gelachen toen ik die twfee 
ouw^e knarren. Van Gerven en De Back-
ere, zag. En mij geërgerd als ze kwamen 
vertellen hoe tevreden ze wel waren met 
de verdeeldheid onder de bedevaarders. 
Een schande was het. Hebt ge gezien hoe 
hun klak stond? 't Was net of ze een stuk in 
hun kraag hadden. En dat is allemaal 
professor, meneer!" 

Maar misschien heeft het IJzerbedevaar-
dersforum toch een beetje gelijk. Inspraak 
kan toch nooit geen kwaad? 

„Zal ik u eens wat vertellen, jonge vriend. 
Inspraak is inderdaad een schoon ding. 
Maar inspraak in wat? Denkt gij dat die 
twee proffen hun studenten ooit gevraagd 
hebben: Wel mieneer, zeg mij eens waar
over ik u vandaag les zal geven? Waarover 
w^enst gij dat ik u vandciag zal onder
vragen? En is meneer tevreden met de 
punten die ik hem geef? Of mag het iets 
meer zijn? Kom nu! 

Weet ge w^aar het die heren om te doen is? 
Ze -willen allemaal hun portretje in de 
encyclopedie van de Vlaamse beweging, 
daarom willen ze inspraak." 

Ik moest bekennen dat ik het zo nog niet 
bekeken had. 

Toen dan deze week in de krant stond dat 
het Davidsfonds zijn voorzitter verzocht 
had zijn mond te houden over de I J 
zerbedevaart belde ik mijn vriend op en 
vroeg hem zijn gedacht. 

„Da's toch goed nieuw^s voor meneer Van 
Gerven, nu komt hij zeker in de en
cyclopedie van de Vlaamse beweging!" 

R.Asinus 

VU-senator Bert Anciaux: 
„ Voor 1976 wad er weinig reden tot 
panacheren: bij de twee voorgaande 
verkiezingen dtreden er in redpek-
tieveUjk 49,7% en 44,5% van de 
gemeenten dlechtd twee lijdten om de 
gundt van de kiezer. Wanneer dlechtd 
weinig lijdten opkomen, voelt de kie
zer uiteraard nauwelijkd de behoefte 
om te panacheren. 

Na de gemeenteraaddverkiezingen 
dindd de fudie in 1976 waren er nog 
dlechtd 7,7% van de gemeenten met 
twee lijdten (in 1988 nog 5,2%) en 
net vanaf dan werd het panacheren 
afgedchaft. Dit ld paradoxaal omdat 
meer lijdten en dud een grotere ver-
dnippering van kandidaten het pa
nacheren juidt aantrekkelijk ma
ken. " 

DEMOKRATISCH 
GEHALTE VERHOGEN 
Specifiek voor de gemeente
raadsverkiezingen is ook de spe
ciale verhouding tussen kiezer 
en kandidaten. Er wordt niet 
zozeer een strijd uitgevochten 
tussen partijen op basis van ide
ologie of programma. Het gaat 
vooral om een gegronde keuze 
tussen verschillende individuele 
kandidaten. 

B. Anciaux: „Anderzifld Li er ook 
een toename van het aantal ge
meentelijke bedtuurdkoalitied. In 
1994 waren er koalitled in 52,4% 
van de gemeenten. De meedte ab-
dolute meerderheden betreffen in 
57%} van de gevallen niet meer dan 2 
zeteld. 

Deze evolutie naar meer lijd ten, meer 
partijen, meer nipte meerderheden,... 
zal zich doorzetten. Het bont dtem-
men ld ui deze kontekdt een in-
dtrument om het demokratldch ge
halte van de gemeenteraaddverkie
zingen te verhogen, in de mate dat 
het de kiezer de mogelijkheid biedt de 
koalitled, en vooral de leden daarvan, 
mee te bepalen." 

Het tellen van de stemmen zal 
door" de mogelijkheid tot pa
nacheren niet noemenswaardig 
bemoeilijkt vv'orden gezien nu 
reeds een groot gedeelte au
tomatisch verwerkt wordt. 

HOGERE 
VERGOEDINGEN 
Tot slot van de gemeentelijke 
voorstellen hebben de 3 VU-
senatoren ook wijzinging van 
het renumeratiestelsel van bur
gemeesters, schepenen, ge
meenteraadsleden en -sekreta-
rissen op het oog. Zij stellen dat 
de financiële vergoeding voor 
velen onder hen niet meer in 
overeenstemming is met de veel
eisende en niet zelden voltijdse 
uitoefening van de betrokken 
bestuiu-sambten. 
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IA 
bestuursambten. 

Het voorstel verwijst daarbij 
naar Nederland waar de o.a. de 
burgemeesters opmerkelijk 
meer verdienen dan in België, 
lïen voorbeeld leert dat een Ne
derlandse burgemeester van een 
gemeente tussen de 14.000 en 
24.000 inwoners jaiarHjks on
geveer 1.85 miljoen fr. opstrijkt 
(plus een maandelijkse kosten-
bijdrage van ongeveer 12.000 
fr.), zijn kollega in België moet 
het stellen met een bedrag tus
sen 600.000 en 900.000 fr., nog 
niet de helft. De vergelijking 
tussen de wethouders in Ne
derland en de schepenen in Bel
gië geeft een gelijkjiardige ver
houding weer. Het VU-voorstel 
wil beide ongeveer op dezelfde 
hoogte brengen. 

ONVERENIGBAAR 
WUlen burgemeester en sche
penen aanspraak maken op de 
volledige vergoeding dan moe
ten zij wel rekening houden met 
een aantal onverenigbaarheden. 
Zo mogen zij geen vrij beroep 
uitoefenen, geen deel meer uit
maken van een parlement of 
raad, ... Nog volgens het wets
voorstel is de wedde van bur
gemeester en schepenen inte
graal en sluit zij elke toeslag uit. 
Het voorstel pleit voorts voor 
een vermindering van het aantal 
schepenen: daardoor kunnen de 
hogere weddekosten deels ge-
rekupereerd worden. 

De VU-fraktie stelt vast dat ook 
het mandêiat van de gemeen
teraadsleden veeleisender dan 
vroeger is (meer verwachtingen 
rond beschikbaarheid, deskun
digheid, integriteit,...), maar dat 
de vergoedingen niet mee ge
ëvolueerd zijn. Naar analogie 
met Denemiarken pleit zij dan 
ook om de gemeenteraden een 
vergoeding te laten toekennen 
zow^el voor de raadszittingen als 
voor de kommissievergaderin
gen, maar met daarnaast nog 
een forfaitaire vergoeding op 
jaarbasis. 

(gv) 

NIEUW DEBAT IN EUROPEES PARLEMENT 

TOPMANNEN HORMONENMAFFIA 
VOORLOPIG IN CEL 
De strijd tegen de hormonenmaffia Lijkt in een dtroom-
veréneLLing gekomen te zijn. Op 11 auguétiu jongstleden 
arre<) teerde de Kort rij Lie onderzoekörechter Marc ALlegaert 
de 62-jarige Roe<)eLarenaar Daniël D.M. Deze door de Orde 
i>an Dierenartsen ge,)choröte dierenarts) wordt algemeen 
bedchouwd aU één van de topmannen van de Oost- en 
Westvlaanue hormonenmaffia. Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke be<)chreefde handel en wandel van deze 
man uitgebreid in zijn boek „De hormonenmaffia". En 
vorige week werd ook een andere oude bekende van het VU-
Europarlementslid opgepakt: de 50-jarige Ronald A. uit 
Kapellen. A. staat aan het hoofd van het bedrijf In-
terchemie en wordt door ingewijden in het milieu algemeen 
beschouwd aU de leider van een belangrijk internativnaal 
Clenbuterol-netwerk. Vraag blijft echter of de^ belde 
topmannen m de cel zullen blijven. 

N
aar verluidt werden beide 
onderzoeken niet gekoör-
dineerd door de magi
straat die na de moord op 

dierenarts-keurder Karel Van 
Noppen door het kollege van 
Prokureurs-Generaal w âs aan
gesteld als nationale koördina-
tor van hormonenzaken. Wer
den D.M. en A. door het gerecht 
echt klem gereden? Beschikken 
de speurders over voldoende 
sluitende juridische bewijzen 
dat beide heren daadw^erkehjk 
de wetgeving op het gebruik 
van groeibevorderaars in de 
veeteelt overtraiden? Of is alles 
niet veel meer dan een ,,slag in 
het w^ater"? Het zou niet de 
eerste keer zijn dat beide heren 
de dans ontspringen. 

GEEN ONBEKENDEN 
Vorige week woensdag deelde 
onderzoeksrechter Jordens 
mee dat het Antwerpse parket, 

in samenwerking met de Ge
rechtelijke Politie van Antwer
pen, de voorbije weken een in
ternationaal hormonennetwerk 
met vertakkingen naar Zv^at-
serland oprolde. Ook de ver
moedelijke leider van het net
werk, de bekende hormonent
opman Ronald A. uit Kapellen 
w^erd opgepakt. 

A. is niet aan zijn proefstuk toe. 
Hij werd reeds meermaals aan
gehouden voor hormonenzaken 
en wordt algemeen beschouwd 
als één van de leiders van de 
hormonenscène in België. A. 
w âs één van de 20 namen uit de 
overzichtslijst van de hormo-
nentop in België die VU-Eu-
roparlementslid Jaak Vande
meulebroucke reeds in maart 
1989 vrijgaf. A. was meermaals 
verwikkeld in hormonenzaken 
•waar ook de namen van on
dertussen goed bekend hormo-

POLITIEKE BENOEMING VOOR WATHELET 
(vervolg van liLz. 1) 
Ook op een andere vlak kent 
de nieuvife federale regering 
Dehaene II een valse stjirt. 
Minister Melchior Wathelet, 
die de roep om een nieu\ve 
politieke kuituur na 24 no
vember 1991 in een 'Tcontrakt 
met de burger" trachtte te 
vangen, heet plots uitgeblust 
te zijn als een van de hoogste 
dienaars van het land. De man 
die door de Lihre omschreven 
vi'erd als "een ge^vezen toe
komstige Franstalige pre
mier", diende bij Albert zijn 
ontslag in en werd vervangen 
door de Luxemburger Jean-
PoL PonceUt, de vierde De
fensieminister in tien maan
den. Het schijnt dat de mi
litairen dit niet grappig vin
den. 
Wathelet zou ontgoocheld 
zijn omdat hij geen minister 
van Buitenlandse Zaken kon 
•worden en zich tevreden 
moest stellen met Defensie. 
Het is al sprekend voor 's 
lands politieke zeden dat een 
politikus ab troo<)tprij<) minis
ter van Defensie kan worden. 
Maar Wathelet doet de de
generatie van het politieke 
normbesef nog een verdieping 
verder zakken door rechter te 

worden bij het Europees Hof 
van Justitie in Luxemburg, 
w^aar door het overlijden van 
de Belgische rechter Joliet, 
hoogleraar in Luik, een va-
kature •was. Wathelet zou al 
bij de regeringsonderhande
lingen zijn belangstelling voor 
de rechtersfunktie, waarvan 
het mandaat afliep in '98, heb
ben laten blijken. De regering 
liet w^eten dat ze de kandi
datuur van Wathelet officieel 
ondersteunt. Dehaene en de 
roomsrode koalitiepartners 
tekenen daarmee medeplich
tig voor deze verdere politieke 
ontaarding. 

Men moet zich dat eens pro
beren voor te stellen: op een 
ogenblik waarop elke politiek 
geïnteresseerde burger al ja
renlang overtuigd is van de 
noodzaak om de magistratuur 
te depolitiseren, benoemt 
deze regering zomaar een ont
goocheld minister, op diens 
eigen publieke vraag, bij een 
Hof dat totnogtoe zijn rech
terszetels voorbehouden zag 
aan de meest eminente Eu
ropese topmagistraten. 

Welke kwaliteiten kan Wa
thelet voorleggen? Hij heeft 
een diploma Rechten, afge

leverd in '71, en een Harvard-
diploma van Marter of Law uit 
'76, maar is volgens inge^wij-
den een kerstekind in Eu
ropees recht. En hij •was mi
nister van Justitie, een funk-
tie waarin hij uitblonk door 
beneden de verwachtingen te 
blijven. 

Dat Wathelet nu voor de rest 
van zijn dagen een inkomen 
verwerft op het niveau van 
een Europees kommissaris 
bhjft slechts een onbelangrijk 
maar in de ogen van de burger 
saillant detail. Alleen al het 
idee van zon burleske po
litieke zelfbevrediging vloekt 
met alle pogingen om de po
litiek én de meigistratuur als 
instellingen terug de eerbied 
en het respekt te geven die ze 
verdienen en vandaag zo hard 
nodig hebben. 

Wanneer men deze vaude-ville 
nciar de sportwereld zou 
transfereren, hoeft Johan Ca
piat, indien hij ontgoocheld 
zou zijn over z'n w^ielerkar-
rière die op een dood spoor 
zit, niet te wanhopen om als 
voetballer aan de slcig te kun
nen bij Anderlecht. 

(Pdj) 

Vandemeulebroucke gaf al 'ui maart 1989 èe namen van de top van de 
hormonenmaffia vrij. 

nentopmannen cirkuleren: de 
eveneens aangehouden Roese-
laars ex-veearts Daniël D.M. en 
„peetvader" Willy V.D.W, één 
van de drie Willy's uit het eerste 
hoofdstuk van Vandemeule
broucke's best-seller. Ook 
V.D.W. verbleef gedurende de 
maand juli in de cel: hij werd 
toen aangehouden na een mis
lukte verkoop van XTC-pUlen. 
Meteen •werd ook duidelijk dat 
een aantal hormonentopman
nen hun akti-viteiten nu ook ver
legt naar het drugmilieu. Dat 
zou ook het geval zijn voor A. 
uit Kapellen. 

A. en D.M. •werden beiden 
reeds meermaals veroordeeld. 
Steeds gingen ze in beroep en in 
enkele gevallen ook in „cas
satie". De tergend langzame 
werking van het gerecht zorgde 
er echter voor dat beide heren 
altijd hun straf ontliepen. Een 
aantal van hun zaken „ver
jaarde" ondertussen. En dat is 
toch •wel bijzonder ontmoedi
gend voor de speurders binnen 
het ministerie van Landbou^w of 
het ministerie van Volksgezond
heid, de gerechtelijke poHtie en 
de rijksw^acht die vele uren en 
dagen besteedden aan nau^w-
gezet onderzoek. 

Volksunie-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke rea
geerde opgetogen op de aktie 
van het Antwerpse Parket: „Ik 
beschreef de handelen wandel van A. 
uitgebreid in mijn boek „De hor-
monenmaffui". Zijn aktiviteUen 
ötrekken zich uil tot in Frankrijk, 
Spanje, Italië en het Zwittierje Lu
gano. Ik ben bijzonder blij met de 
harde aanpak van de apeurderj. Het 
i) ontegeruprekelijk zo dat ui po
litionele en gerechtdkruigen in ver
gelijking met 1988, toen we met dit 
doMier jtartten, een heel nieuwe wind 
waait. De aanklagen van de periode 
1992-1993 en de moord op de integere 
dierenartd-keurder Karel Van Nop
pen droegen daar uiteindeLjk toe bij. 
De politie en het gerecht, maar ook de 
topmensen binnen het Instituut voor 

Veteriruiire Keuring, de Farnuuxu-
ti^che Irupektie en de indpektie-
dienjten van Landbouw zijn de jong
ste tijd bijzonder aktief. Getuige de 
vele invallen op landbouwbedrijven, 
de recente aanhouding van topman 
D.M. en nu de aanhouding van A." 

Toch bhjft Vandemeulebroucke 
op zijn hoede. Het VU-Euro-
parlementshd hoopt dat dit een 
zeer goed voorbereide aktie 
•was, zodat het uiteindelijk geen 
•wilde slag in het •water wordt 
wciarbij onvoldoende juridische 
be^wijzen voorhanden zijn om 
deze „patrons" van het hor-
monenmiheu snel voor de rech
ter te brengen. 

NETWERK 
Beide heren zijn bijzonder ge-
•wiekste en goed georganiseerde 
indi^viduën. De voormahge vee
arts D.M. steunt op een net-
•werk van apoteken. Sommigen 
beweren dat hij reeds meer dan 
15 apoteken ,,kontroleert" en zo 
makkelijk gebruik kan maken 
van een aantal gaten in de •wet
geving. 

A. organiseerde een •web van 
bedrijven rond zich: de NV's 
Immocap en Interchemie die op 
hun beurt gekontroleerd wor
den door firma's naar Zwitsers 
recht: Pagus AG en Socatram 
AG. Niet toevallig loopt het 
door het Antwerps parket bloot
gelegde netwerk naar het Z\vit-
serse Lugano en de firma Alco 
Chemicals Ltd., een dochter van 
een gehjknamig bedrijf in het 
Engelse Middlesex. 

Dat alles bewijst dat interna
tionale hormonennetwerken op 
een bijzonder inge^wikkelde ma
nier in elkaar steken met een 
•wirwar van bedrijven in de far
maceutische sektor, leidend 
naar fiduciaires, vaak ook ver
bonden met immobiliënmaat-
schappijen. De vraag bhjft of 
een individuele onderzoeks
rechter — hoe bek\vaam en ge-

1®-
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EEN INITIATIEF VAN JAAK VANDEMEULEBROUCKE 

STUDIEDAG HORMONENVRIJE lABELS 

Op de dtudiedag over de hormonenvrije labeL zal nagegaan worden of de aangeboden LabeU betrouwbaar 
zijn. 

dat hoe je het ook draait of keert 
de Belgische overheid nog 
steeds — ondanks een serieuze 
voonutgang over de voorbije 7 
jaar — in belangrijke mate in 
gebreke blijft. De regering zal 
wellicht ontkennen dat vele be
trokkenen binnen de ministeries 
van Landbouw, Volksgezond
heid, de politiediensten en de 
gerechtelijke wereld van me
ning zijn dat de voorhanden 
zijnde strukturen onvoldoende 
in staat zijn om deze interna
tionale en gesofistikeerde maffia 

in het hart te treffen. Toch is dat 
de harde waarheid! 

VOLTIJDSE OPDRACHT 

Vandemeulebroucke stelt ver
der: „AL de Belgióche regering het 
ernétig meent in dit doMier dan 
ötemt z£ in met de oprichting van de 
door mij hierboven omschreven Task 
Force. Zoniet kunnen we niet andere 
dan de ItMnkliuie trekken dat de 
overheid de feiten achterna holt en — 
hoe nuttig ook — uiteindelijk maar 
^petdeprikken uitdeelt. Ab er een 
duidelijke politieke wil bestaat om de 

hormonenmaffia in België daad
werkelijk uit te schakelen stemt men 
minimaal in met het verzoek de 
huidige koördinerende magistraat, 
de heer Timperman, voltijds te be
lasten met de bestrijding van de 
hormonenmaffia. Dat is tot op heden 
niet het geval" 

Vandemeulebroucke bezorgde 
ondertussen op 1 september 
1995 de koördinerende magi
straat de heer Timperman en de 
Antwerpse onderzoeksrechter 
Jorden aUe gegevens w^aarover 
hij beschikt met betrekking tot 

het dossier A. (vertakkingen 
van bedrijven, rookgordijnen 
via fiduciaires, bedrijven in 
Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk). 

Vandemeulebroucke vraagt de 
politiediensten ook zich extra in 
te spannen met betrekking tot 
de oplossing van de moord op 
Karel Van Noppen. De recente 
suksessen mogen geen rookgor
dijn zijn om het gebrek aan 
resultaten bij de zoektocht neiar 
de daders en opdrachtgevers 
van de moord op Karel Van 
Noppen weg te stoppen. 

Jaak Vandemeulebroucke wijst 
er op dat het oprollen van dit 
netwerk nog maar eens bewijst 
dat er ook op Europees vlak 
meer koördinatie nodig is. „ Wij 
vragen de Kommissie reedd enkele 
jaren de veróchdlende nationale ver
antwoordelijken samen te brengen 
teneinde te komen tot meer uit
wisseling van gegevens. Eens Eu
ropol in werking treedt zou deze 
Europese politiecel ook bevoegdheden 
toegespeeld moeten krijgen met be
trekking tot de hormonenhandei 
Met die stelling staan we niet alleen. 
Het Europees Parlement keurde op 
16 maart 1995 een door mij in
gediende resolutie in die zin goed." 

Op initiatief van Jaak Vande
meulebroucke w^ordt trouwens 
op 21 september 1995 in het EP 
te Straatsburg een debat ge
organiseerd waarbij de Raad 
van Ministers en de Europese 
Kommissie ondervraagd ^vor-
den over hun intenties met be
trekking tot de strijd tegen het 
gebruik van verboden groeibe-
vorderende middelen in de vee-
teeh. 

Bart Staes 

,1ije*iq» 

\ JAAK VANDEMEULEBROUCKE 

HORMONENVRIJE lABELS 

motiveerd ook — voldoende per
soneel en voldoende know-how 
in huis heeft om dergelijke kri-
minele organisaties te ontrafe
len en definitief van de kaart te 
vegen. 

Koste w^at kost moet verhinderd 
worden dat de lovenswaardige 
aktiviteit en inzet van de Rijks
wacht, de Parketten en/of de 
Gerechtelijke Politie uiteinde
lijk niets meer blijken te zijn dan 
eenmalige speldeprikken waar 
de grote mannen van de hor
monenmaffia uiteindelijk gea
museerd op toekijken omdat ze 
zich nu éénmaal onaantastbaar 
wanen in hun netwerk van 
,,spookbedrijven". 

J aak Vandemeulebroucke her
formuleert dan ook zijn voor
stel, dat hij reeds in 1989 lan
ceerde en dat ook uitgebreid 
omschreven staat in het boek 
,,De Hormonenmaffia": „Van de 
positieve ingesteldheid van een be
langrijk gedeelte van het overheids
apparaat moet gebruik gemaakt 
worden om nu eens daadwerkelijk 
een goed bemande, goed uitgeruste en 
voltijds werkende Hornwnen-Task-
Force op te richten, geleid door een 
daartoe voltijds vrijgestelde magi
straat met duidelijke nationale be
voegdheden, ook en niet in het minst 
met betrekking tot het ontwikkelen 
van een aktief opsporingsbeleid. Deze 
Task-Force moet multidisciplinair 
samengesteld worden met de ver
zekerde aanwezigheid van dieren
artsen, apotekers, schemici, belas
tingsdeskundigen, mudaadanalis-
ten, informatici, afgevaardigden van 
de Rijkswacht, de Gerechtelijke Po
litie en de leden van de reeds be
staande „interdepartementale cel" 
van de ministeries van Volksge
zondheid, Landbouw en Justitie." 

Vandemeulebroucke herhaalt 

Sinds de moord op dierenarts
keurder Karel Van Noppen 
kwamen de zogenaamde ,,kwa-
liteits- en hormonenvrije labels" 
in de voUe belangstelling. We 
doen slechts een kleine greep uit 
het enorme aanbod: de reeds 

9u.30: Inleiding door J aak 
Vandemeulebroucke, Euro
pees Parlementslid. 

9u.40-10u.: Het Nederlandse 
model in de kalversektor: ,,De 
Stichting Kwaliteitsgarantie 
Vleeskalveren". Inleiding en 
diskussie. 

lOu.lO-lOu.40: Beroepsver
eniging voor de Belgische 
KalfsvTeessektor: het projekt 
„Externe Kwaliteitskon-
trole"; Inleiding en diskussie. 

10u.40-llu.lO: Europees 
Kwahteitsrundvlees en de 
vzw Procobeef. Inleiding en 
diskussie. 

l lu . lO- l Iu .40: Het Biolabel 

bestaande labels van de vzw 
Plattelandsont\vikkeling, van 
naturel Plus, het initiatief van de 
vzw Procobeef met het „Eu
ropees KwaliteitsRundsvlees ' 
waaraan de Boerenbond maar 
ook Delhaize participeren, het 

van GB (nog geen definitieve 
toezegging). Inleiding en dis
kussie. 

Ilu.40-12u.l0: De ervaring 
van Naturel Plus vzw. In
leiding en diskussie. 

12u.l0-12u.40: De ervarin
gen van de vzw Plattelands-
ontw^ikkehng. Inleiding en 
diskussie. 

Pauze en middageten. 

15u.-16u.: Open rondetafel 
met vertegenwoordigers van 
de overheid, de labo's, de sek
torale bewegingen, de slagers 
en de verbruikers. 

I6u.-16u. 15: Besluiten, door 

bio-label van GB, het natuurhjk 
kwaliteitsvlees-Quality Control 
van Colriiyt, het „Michelin-
sterren"-voorstel van de leiding 
van het IVK, ... 

Elk van deze initiatieven bevat 
waardevolle elementen. De 

Jaak Vandemeulebroucke. 

Deelname aan de studiedag is 
gratis. Inschrijven vooraf is 
verphcht. De zitting gaat door 
in Zaal Van Alaerlant 3 (Eu
ropees Parlement), Belhard-
straat 97 te 1047 Brussel. 

Het Europees Parlement is 
best bereikbaar met het open
baar vervoer. Het ligt vlakbij 
het NMBS-station Schumann 
en Leopoldswijk en het me
tro-station Maalbeek. 

Kontaktadres: Bart Staes, 
M O N 2.30, Belliardstraat 97, 
1047 Brussel. Tel. 
02/284.23.94. Fax: 
02/284.99.93. 

veelheid aan initiatieven heeft 
echter het enorme nadeel dat de 
konsument door de bomen het 
bos niet meer ziet. 

— Welke is de vv^aarde van de 
ciangeboden labels? 

— Zijn ze betrouwbaar? 

— Gebeuren de kontroles op een 
voldoende onafhankehjke ma
nier? Worden er voldoende sta
len genomen? 

— Worden deze geanalyseerd 
volgens betrouwbare methodes 
en in deskundige laboratoria? 

Het zijn maar enkele van de 
vragen die een kritische kon
sument zich zou kunnen stellen. 
Er bestaat een wildgroei aan 
labels. Dat is zeker. En het lijkt 
erop dat er best een wetgevend 
initiatief komt dat de zaken wat 
ordent. 

Daarom organiseert Europar
lementslid Jaak Vandemeule
broucke op 15 september aan
staande een studiedag in de ge
bouwen van het Europees Par
lement te Brussel rond de pro
blematiek van de wildgroei van 
labels. De belangrijkste initi
atieven worden uit de doeken 
gedaan en aan een nader on
derzoek onderworpen. Bedoe-
hng is van elkaar te leren en 
ervaringen door te geven. Uit
kijken ook of er eigenlijk geen 
nood bestaat aan één of ander 

w^ettelijk initiatief dat een ze
kere harmonisering van „hor
monenvrije" labels tot stand 
brengt. 

Op deze studiedag is iedere 
konsument welkom en er ver
trekken ook uitnodigingen naar 
vertegenwoordigers van de 
ambtenarij (Landbouw, Volks
gezondheid, IVK, Ekonomische 
Zaken, Eetw^areninspektie, de 
kabinetten van Landbouw en 
Volksgezondheid, zow^el op het 
federale als het Vlaamse niveau) 
en vertegenwoordigers van de 
sektorale verenigingen (de 
landbouwsindikaten Boeren
bond, ABS, de voederfabrikan
ten, de slachthuisuitbaters, de 
vleeshandel, de vleesverwer
kende industrie, de slagers, de 
verbruikersorganisaties,...). 

En er komt ook een delegatie uit 
Nederland. Reeds gedurende 
vijf jciar loopt daar in nau-we 
samenwerking met de overheid 
de „Stichting Kvs^jJiteitsgaran-
tie Vleeskalveren". Deze men
sen slaagden er de voorbije ja
ren niet alleen in een enorme 
expertise te verwerven maar 
eveneens de Nederlandse kal
versektor tot een voorbeeld van 
,,pedagogische en daadwerke
lijke aanpak" bij het bestrijden 
van het gebruik van illegale 
middelen (antibiotica inbegre
pen) te laten uitgroeien. 

VRIJDAG, 15 SEPTEMBER 1995 

DE WILDGROEI VAN HORMONENVRIJE LABELS 
NAAR EEN V/ETGEVEND INITIATIEF? 
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JONGEREN WORDEN OUDER, OUDEREN BLIJVEN HET 

Met de oprichting van enkele ouderenpartijen étond het 
"generatiekonfLikt"even bovenaan de politieke agenda. Nu 

gebleken M dat een doorbraak, van deze partijen niet voor 
morgen L), verklapte de aandacht voor de po<)itie van de 
()enioren in de samenleving een beetje. Onterecht. WIJ zette 
André Witters en Lieven Ral tegenover elkaar voor een 
tweespraak tussen generaties. 

A
ndré Witters is direkteur 
van het Hasseltse Impact 
vzw, een sociaal-kultureel 
projektencentrum met, 

voor en over senioren, en een 
duizendpoot in de senioreiibe-
weging. Met Impact werkte hij 
bvb. mee aan de Seniorenpar-
lementen in Vlaanderen. Ad-
vokaat Lieven Ral is al sinds z'n 
zevende lid van het Vlaams Ver
bond van Katholieke Scouts en 
Meisjesgidsen. Eerst in de 
plaatselijke groep van Steen-
okkerzeel, later in de nationale 
strukturen van W K S M . Hij 
was er kommissaris Groepslei
ding, en is momenteel Ver
bondsvoorzitter. 

Als 31-jarige is Lieven Ral niet 
echt piepjong meer, en aan de 
vooravond van z'n vijftigste ver-
jaardcig is André Witters nog 
lang niet pensioengerechtigd. 
Dankzij hun beroep en hun 
vrijetijdsbesteding weten bei
den echter uitstekend ^vat er bij 
jongeren en ouderen leeft. Wie 
vî eet werd de tweespraak hier
door, en dankzij de grootmoeder 
van Lieven en de kinderen van 
André, wel vooral een dialoog in 
plaats van een twistgesprek? De 
gesprekspartners wijzen onmid-
deUijk op zichzelf om de re
lativiteit van leeftijd te illustre
ren. Jongeren worden oud, ou
deren blijven het. Vormt het 
beroepsleven nog steeds een 
scheidingslijn? 

A. Witters: „Ouderen hebben 
de indruk dat men niet meer 
voor vol aanzien •wordt als men 
eenmaal uit het beroepsleven 
gestapt is. Maar hoe relatief de 
term "oud" is wordt aangetoond 
door de spanningen die tegen
woordig soms binnen de ou-
derenverenigingen rijzen omdat 
zow^el ouders als kinderen er lid 
van zijn." 

L. Ral: „Omgekeerd -worden 
jongeren pas voor vol aangezien 
wanneer ze hun eigen boterham 
verdienen. Maar uit elementen 
als het debat dat momenteel 
rond arbeidsduurverkorting ge
voerd wordt, kan men afleiden 
dat die scheidingslijn tussen 
werken en niet w^erken minder 
scherp aan het worden is. Ik 
geloof niet dat deelname aan het 
arbeidsproces het kriterium zal 
blijven om te bepalen of iemand 
"w^aardevol" is of niet." 

VRIJHEID 
A. Witters: „Vroeger lag het 
leven van geboorte tot dood in 
een vast schema. Dat vaste 
schema is vandaag veranderd, 
en zal in de toekomst nog verder 
wijzigen. Kijk gewoon maar 
naar de positie van de vrouw 
toen en nu. Voor meisjes \vas er 
vroeger weinig andere keuze 
dan een karrière als huismoe
der. En als ze toch aan het werk 
gingen, werden ze aangemaand 
uit het arbeidsproces te stappen 
van zo gauw ze trouwden of 
kinderen kregen. 

De senioren vinden dat jon

geren vandaiig veel meer vrij
heid hebben, misschien zelfs te
veel. Daardoor hebben ze het 
vandaag wellicht moeilijker dan 
toen wij jong waren en alles 
netjes geregeld ^vas. Al was het 
vroeger soms niet makkelijk je 
aan die regels te houden." 

L. Ral: „Positief beschouwd, 
kan men het slechts toejuichen 
dat er vandaag meer keuze 
voorhanden is, op alle vlakken. 
Tegelijkertijd bestaat er van
daag minder duidelijkheid. Het 
oude rollenpatroon van vader 
en moeder gaf, ondanks de nei
ging voor de jongeren om zich 
ertegen af te zetten, een stuk 
zekerheid dat vandaag verdwe
nen is. Bovendien worden jon
geren gekonfronteerd met een 
aantal zaken w^aarmee hun ou
ders niet te maken hebben ge
had. Op een aantal vlakken 
kunnen ouderen geen ervaring 
bieden aan jongeren. En de lei
dende hand van vroeger wordt 
nu niet zo makkelijk meer aan
vaard. Het gezcig of de autoriteit 
van de oudere is grotendeels 
weggevallen." 

A. Witters: „Met het wegvallen 
van het gezag hebben ook de 
senioren grote problemen. Ze 
ervaren de grotere vrijheid po
sitief, maar zien daar schaduw^-
zijden aan: minder respekt voor 
het gezag, voor de regels en de 
w^aarden, meer bandeloosheid. 
Vroeger had je van die sterke 
grootschalige instituten en groe
pen, de kerk, de grote zuil
organisaties. Ook zij hebben 
vandaag aan kracht en omvang 
ingeboet. Pas op, dat heeft niet 
alleen nadelen. De opkomst van 
kleinere, onafliankelijke en spe
cifieke verenigingen geven men
sen beter de kans zich te ont
plooien dan logge organisaties 
waar alles van bovenuit gedik-
teerd wordt. Alvast in de sektor 
van de ouderenorganisaties voel 
ik dat gevolg van mei '68 als 
waardevol aan." 

Binnen de ouderenvereniglngen komen donu spanningen aan de oppervlakte omdat gepensioneerde 
kinderen en hun ouders zich plots in dezelfde vereniging terugvinden. 

André Witters: "Ouderen hebben 
de indruk dat ze niet meer mee-
teiien als ze uit het beroepsleven 
gestapt zijn". 

L. Ral: „Dat is nu net een punt 
w^aarvan ik denk dat ouderen 
wakker liggen: dat ze zich on
gerust voelen over het feit of ze 
nog wel meetellen, nog w êl in
spraak hebben in onze samen
leving. Ik denk dat vooral in dat 
licht de oprichting van speci
fieke ouderenpartijen bekeken 
moet ^vorden. Dat -was een te
ken dat er iets misloopt." 

A. Witters: „Die ongerustheid 
was en is terecht. J e hoort 
overal de modewoorden ver
jonging en vernieuwing. En 
plots stellen de ouderen vast dat 
ze daar niet meer bijhoren. De 
ouderenpartijen hebben op dat 
gevoel handig ingespeeld. Maar 
ik stel tegelijk vast dat veel 
ouderen het niet zo begrepen 
hebben op die partijtjes. Ou
deren willen -wel inspraak en 
willen er wel bijhoren, maar 
vinden niet dat dit via een eigen 
partij moet gebeuren. Zeker als 
bhjkt dat een aantal avonturiers 
daarbij het voortouw nam en de 
ouderen een beetje misbruikte 
voor de eigen karrière. 

Of de schrik voor het pensioen 
bij de ouderen een grote rol 
speelt, betwijfel ik een beetje. Ik 
denk dat ouderen nog meer 
schrik hebben voor de generatie 
die na hen komt, de kinderen en 
kleinkinderen. Ik hoop dat het 
beleid in Vlaanderen w ât meer 
aandacht zal schenken aan pre
ventie, zow^el op het vlak van de 
ouderenproblematiek als wat de 
jongeren betreft. Er zijn nu de
mografische gegevens voorhan
den die een beeld geven van de 
uitdagingen waarvoor we mor
gen staan. Laat het beleid daar 
eens op een gekoördineerde 
wijze en met oog voor de lange 
termijn op inspelen. 

De ouderen beseffen dat de toe
komstige generaties het moei-

1 lijker zullen hebben: om werk te 
5 vinden, later een leefbaar pen-
I sioen te krijgen, in een leefbare 
" w^ereld te leven. Ik denk dat 

werk en die leefbare omgeving 
de grote zorgen zijn van de 
jongeren van vandaag." 

L. Ral: ,,Dat klopt. Die grotere 
aandacht voor het leefmilieu zie 

je bvb. aan het grote sukses bij 
de jeugd van een organisatie als 
Greenpeace, dat ook aanspreekt 
omwille van z'n jong imago. 
Daarnaast is er het tema van de 
integratie. Bij betogingen tegen 
racisme valt het op hoeveel jon
geren er meelopen. De aandacht 
voor de Derde Wereld vormt 
verder nog een belangrijk tema. 
Dat zie je bvb. aan het sukses 
van de wereldmuziek. Ander
zijds konstateer ik een beetje 
een ontmoedigd gevoel op het 
vlak van de ontwikkehngssa-
menw^erking. Met de verschrik
kelijke gebeurtenissen in Ruan
da voor ogen, stellen veel jon
geren zich de vraag w^aar al die 
jarenlange inspanningen voor 
gediend hebben. 

En ^vaar jongeren tenslotte ook 
meer van w^akker liggen, is de 
verkeersveUigheid. Gelukkig 
ziet ook de rest van de sa

menleving in dat de zwakke 
weggebruikers echt z^vak staan 
in het verkeer. Toen een au
tomobilist in juh van dit jaiar 
inreed op een Chiro-groep, re
sulteerde dit in enkele hoofd
artikels Ln de pers. Z o n be-
treurens-waardige gebeurtenis
sen zijn belangrijk nieuws ge
worden." 

WEEKENDDODEN 
„Ook het fenomeen van de 
^veekenddoden wordt stilaan 
beschou-wd als een beleidsprio
riteit. Al moet ik daar onmid
dellijk aan toevoegen dat jon
geren zich hier vlug gestigma
tiseerd voelen. Statistisch ge
zien klopt het natuurhjk dat 
vooral jongeren tijdens het 
weekend bij ongevallen betrok
ken raken of ze veroorzaken. 
Overigens denk ik -wel dat za
ken als verkeersveihgheid en 

Heeft Mark Grammens enig vertrouwen 
in liet nieuwe Vlaamse Parlement 

Eind september komt u het te weten. 
Dat is beloofd! 
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SAINLEPG 
leefmilieu dingen zijn w ĵiar jong 
en oud. elkaar kunnen vinden." 

A. Witters: ,,Ja, msiar daar 
moet ik aan toevoegen dat ou
deren in het geval van de week-
enddoden wel eens verwijtend 
naar de gevaarlijke jonge chauf
feurs willen wijzen. Zeker wan
neer de geschiktheid van oudere 
chauffeurs in het verkeer ter 
diskussie staat, zal dit vingertje 
opgeheven worden. 

Naast milieu en het verkeer 
denk ik dat jongeren en ouderen 
overeenkomen als het over in
tegratie en racisme gaat. Naar 
aanleiding van de bevrijdings
feesten hebben wij enkele pro-
jekten gesteund waarbij oude
ren op school kwamen vertellen 
over de oorlog en over vroeger. 
Bij zo'n gelegenheden leren jon
geren en ouderen elkaar echt 
waarderen. Ik denk dat jon
geren wat kunnen leren van de 
meer doorleefde en globale visie 
op de geschiedenis van oude
ren. 

Het is een küchee dat ouderen 
jongeren minder geëngageerd 
en idealistisch vinden, materia-
listischer ook. De oude spaar
generatie tegenover de nieuwe 
kredietgeneratie. Maar omge
keerd leven er ook hardnekkige 
klichees: jongeren vinden ou
deren konservatief, schamperen maar wat er op de Vlaamse cifieke ouderentijdschriften zo- kleinkinderen bij betrekken, of 
een beetje dat ouderen niet meer televisie en radio bestond voor wel in binnen- cJs in buitenland jongeren hun grootouders. Dan 
meekunnenof niet meer bij zijn. ouderen, werd afgevoerd. Het enorme oplagen kennen. staan ouderen plots zeer positief 
De media versterken die kli- overheersende beeld in media Uit mijn ervaringen heb ik vast- tegenover jongeren en omge-
chees nog. Bovendien bereikt en reUame is jong. Het heeft gesteld dat de klichees over jong ^^^^^•" 
aUerlei nuttige en nodige m- voor gevolg dat ouderen ook en oud vooral opgeld maken b^ 
formatie de mmder mondige en jong willen blijven, en zich met jongeren en ouderen die elkaar 

zo'n jong profiel identificeren, niet kennen, die met elkaar niet 
Misschien willen de senioren in aanraking komen. Al die kh-
wel helemaal geen specifieke chees worden echter doorprikt 
programma's? Hoewel de spe- wanneer ouderen er de eigen 

KLu:heej over Jong en oud beótaan vooral bij jongeren en ouderen die nut elkaar geen kontakt hebben. De 
klichees worden gauw doorprikt wanneer er de eigen kleinkinderen of grootoudere bij betrokken worden. 

geschoolde ouderen zeer moei 
lijk. 

Er zijn in de media w êl spe
cifieke jongerenprogramma's 

KLICHEES 

EBOLA NIET GROOTSTE KILLER 
• • • • # » • • 

Enkele vireken geleden brach
ten wij onder de titel Molokai 
m het kwadraat het verhaal van 
de Vlaamse missiezuster Gen-
oveva die haar werk in Zaïre 
voortzette terwijl daar de eer
ste ^'^öZa-epidemie ^voedde. 
Slechts w^einigen van diege
nen die met het Ebola-virus, 
ook wel Kdler-viriui besmet 
werden, kunnen het naver
tellen. Afkomst en precieze 
werking van het virus zijn 
onbekend, de huidige genees
middelen werken niet. De 
voorlopig laatste epidemie, in 
het Zaïrese plaatsje Kikwit, 
kostte aan tientallen mensen 
het leven. 

Ebola blijkt echter niet de 
enige ziekte te zijn in Zaïre die 
mensenlevens kost, ook de 
slaapziekte maakt nog altijd 
vele slachtoffers. Dat mag 
bhjken uit het getuigenis van 
een pater Scheutist, werk
zaam in Zaïre, die zijn we
dervaren deed in een lokaal 
blaadje onder titel Enkel Ebola 
geeft het recht op een interna-
tionale dolidarUeit. 

De missionaris maakt de ba
lans op van twee uitbraken 
van het Ebola-virus: 300 do
den in 1976, 220 in 1995. 
Cijfers die het volgens hem 
niet wciard zijn om erover te 
spreken. Zeker niet wanneer 
hij vaststelt welke ravages an
dere ziekten dagelijks aan
richten. 

Als het Ebola-virus dezelfde 

omvang aanneemt als AIDS, 
en doordringt tot andere kon-
tinenten, dan w^ordt er on
middellijk een massa geld vrij
gemaakt voor de bestrijding 
ervan. ,^lleen," zo gaat zijn 
betoog verder, „kan men nietd 

maakt in één week dan Ebola ui 
20 jaar. (...) En noch tand zijn 
deze beide ziekteó erg gemakkelijk 
te behandelen, besmette perjonen 
gemakkelijk te genezen. AL men 
de middelen had, maar die heeft 
men niet Na maanden, zelf na 

doen voor de zieken, ze zijn niet jaren heeft nun ze nog altijd niet. 
meer te redden. Maar toch loont Waarom? 
dat de nweite om alled ui het werk 
te dtelien om een verdere uit
breiding van het viruj te voor
komen. " De pater geeft geen 
verdere appreciatie, maar 
stelt zich w êl de vraag 
waarom in Afrika tegen an
dere, w é̂l te bestrijden ziek
ten, niet met dezelfde felheid 
wordt opgetreden. Heeft men 
daar de middelen dan niet 
voor? „Men laat ze dud dterven, 
zonder er naar om te kijken, 
zonder er zelfj maar over te pra
ten. In wat voor wereld leven 
wij?" 

SLAAPZIEKTE EN 
DIARREE 

De pater Scheutist wijst daar
bij in het bijzonder naar Try-
panodomiade, de slaapziekte, 
naar diarree, beide nog altijd 
verantwoordelijk voor dui
zenden slachtoffers. In een 
klein dorp waar hij de mis 
ging lezen telde men 7 doden 
in één week. „Zeven doden in één 
week, één per dag in een dorpje, en 
hoeveel van die dorpjed zijn er niet 
in de omgeving? (...) Ik overdrijf 
niet wanneer ik zeg dat de dlaap-
ziekte alleen al in dit kleine hoekje 
van Zaire veel meer dlachtofferd 

Aan het begin van dit jaar was 
er even hoop toen A medische 
ploegen met veel poeha -wer
den binnengehaald, ten tijde 
van de Zaïrese toenaderings
politiek. Nu zijn ze weg. Nie
mand heeft er nog iets van 
gehoord of gezien. „Gelukkig 
werden aan Ebola geen politieke 
voorwaarden verbonden. Waarom 
niet?" 

Volgens de pater is de reden 
daarvoor duidelijk: „Men hoeft 
niet te vrezen dat deze ziekted 
Europa of Amerika bereiken, zo-
ald dat wel het geval id met AIDS 
en zoald Ebola dat zou kunnen 
doen. En aL ze toch overwaaien, 
dan zijn ze gemakkelijk te be
handelen. Waarom zou het Wed
ten zich dan ongerujt maken?" 
E^n mensenleven in Afrika is 
dus duidelijk minder waard 
dan één in het Westen. De 
pater pleit voor een 'stopzet
ting van de hypocrisie': ofwel 
komt er hulp ofwel blijft men 
mensen laten sterven. Dat 
men Ebola tracht uit te roeien 
is gunstig, zonder meer, maar 
men mag andere patiënten 
niet aan hun lot overlaten. 

L. Ral: „Ik kan dit uit eigen 
ervaring bevestigen. Die kli
chees blijven inderdaad leven, 
en worden nog versterkt in me
dia en reklame, maar verdwij
nen snel in persoonlijke kon
takten. Door omstandigheden 
heb ik een tijdje bij mijn 80-
jarige grootmoeder gevi^oond. 
Dat vond ik een ongelooflijke 
belevenis. Ik moest toen snel 
mijn ideeën over ouderen bij
stellen. Ik verbaasde me erover 
hoe soepel zij zich aan mij kon 
aanpassen. Ik had ook nooit 
gedacht dat ik met mijn groot
moeder over van alles en nog 
wat zou kunnen praten en dia
logeren. 

Bij de scouts w^ordt ook vaak 
w ât smalend gedaan over die 
"oud-scouts" en hun gouden 
oude tijd. Mjiar als je met men
sen als Coppieters bvb. eens w ât 
uitgebreider praat, herken je die 
lijn die door scouting heen 
loopt. Dan stel je vast dat je nog 
steeds met hetzelfde bezig bent. 
Scouting is geen filosofische of 
ideologische beweging, maar 
een metode: openluchtleven, in 
kleine groepjes w^erken, zelf
werkzaamheid die je nog in de 
parolen van Baden Powell "Ask 
it the boy" en "Learning by 
doing" herkent." 

A. Witters; ,,Alisschien moet 
die dialoog waar je over spreekt 
tussen ouderen en jongeren wel 
wat meer gestruktureerd of ge
stimuleerd worden, via het on
derwijs, jeugdbeweging, vor-
mings- en welzijns-werk. Er zijn 
enkele experimenten aan de 
gang met "intergeneratie-leren", 
bvb. op het vlak van de nieuwe 
technologieën •waarmee jonge
ren spelenderwijs bezig zijn, en 
ouderen veel meer problemen 
hebben. En we mogen ook de 
tussenliggende generatie niet 
vergeten. Eigenlijk zouden we 
beter spreken over generatie
kettingen dan over generatie

kloven." 

L. Ral: „Toch weet ik niet of de 
dialoog tussen jong en oud echt 
struktureel georganiseerd kan 
worden. De beste raad die ik 
jongeren wat dit betreft kan 
geven is: ga even bij je groot
moeder wonen. Ik geloof niet in 
een gestruktureerde aan-wezig-
heid van ouderen in bvb. de 
jeugdbeweging. Jongeren wil
len hun boontjes zelf en alleen 
doppen. Ik -weet niet of een 
beweging ^vaarin leeftijd geen 
rol speelt, w^aarin jongeren en 
ouderen samen participeren, 
wel zou kunnen bestaan. Laat 
een jeugdbeweging maar jeugd
beweging blijven. 

Natuurlijk kunnen jongeren w êl 
van ouderen leren. Alaar dat 
willen ze niet steeds. Ze virillen 
bepaalde dingen ook zelf on
dervinden. En wanneer oude
ren op voorhand gaan zeggen 
waarom iets belangrijk of nuttig 
is, werkt dat al onmiddellijk een 
zekere weerstand op bij jon
geren. Oud en jong moeten vol
gens mij bereid zijn om te luis
teren naar eikaars verhaal. 
Maar daar koppel ik onmid
dellijk aan vast: en elkaar de 
vrijheid geven om ermee te doen 
wat ze willen." 

Peter Dejaegher 

HERSENS OP 
Z'N VLAAMS 
Deze bijdrage vormt een 
voorpublikatie uit het boek 
Herd end op z'n Vlaanid, dat 
binnenkort voorgesteld 
wordt. Dit boek wordt ge
publiceerd naar aanleiding 
van veertig jaar Volksunie. 
Het bevat bijdragen van 
tientallen bekende Vlamin
gen. Zij blikken onbevan
gen vooruit naar het Vlaan
deren van morgen, een toe
komst die de Vlamingen 
dankzij het Vlaams parle
ment dat voor het eerst 
rechtstreeks verkozen 

werd, zelf mee zuUen be
palen. Herdcru op z'n Vlaanid 
zal aan WIJ-Iezers en VU-
leden te koop aangeboden 
worden op de VU-Fami-
liedag. 

Wordt Groene Fietser 
Kartouchke nu ook een 

Vlaamse Fietser 

^ 

Eind september 
komt u liet te weten. 

Dat is beloofd! 
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IMDUlTx 
VEELZEGGENDE LETSE STATISTIEKEN 
Het toeval deed op onze schrijf
tafel een brochure belanden die 
in 1994 werd uitgegeven maar 
in 1995 haar volle betekenis 
behoudt. 

Zij handelt over de toestand van 
de verschillende volksgroepen 
die Letland bewonen (*) en 
werd uitgegeven in het Lets, 
Engels en Russisch. Zij bevat 
vooral statistische gegevens, 
voorzien van een uiterst be
knopte kommentaar. Wij ont
lenen er enkele bestanddelen 
aan die ons belangwekkend 
voorkomen in het perspektief 
van een Europa der volkeren. 

TWEE ADERLATINGEN EN 
EEN VERLOSSING 
De eerste tabel duwt ons al met 
de neus op de drama's die het 
kleine Baltische volk der Letten 
in de loop van deze eeuw te 
verduren heeft gehad. Bij het 
uitbreken van de eerste ^ve-
reldoorlog (1914) waren ze nog 
met twee en een half miljoen. De 
oorlog, die voor hen langer uit
liep in de vorm van een vrij
heidsstrijd tegen Russen en 
deels ook tegen Duitsers, kostte 
hen niet minder dan 900.000 
mensenlevens. 

De tweede w^ereldoorlog (w^eg-
voering en doding van de „bo
venlaag" bij de aanhechting 
door de Sovjetunie, de oorlog 
zelf en achteraf een tweede weg
voering en doding van echte en 
vermeende volksbewuste en 
anti-kommunistische Letten) 
kostte hen nog eens een half 
miljoen. 

E^n derde demografisch diep
tepunt is zeer verschillend van 
ciard. Ditmaal gaat het niet om 
wegvoering of moord maar om 
uitwijking. Zij betreft de te
rugkeer van ongenode gasten, 
waarover verder meer. Hun 
ciantal (van 1990, jaar van de 
opnieuw verworven onafhanke
lijkheid, tot 1994) bedraagt 
94.300. 

De aanhechting bij de Sovjet
unie had als gevolg dat grote 
aantallen Russen en andere sov
jetburgers naar Letland w^erden 
overgebracht, deels om mili
taire, deels om ekonomische re
denen en vooral om de Letten 
ter plekke te versmachten. Van
zelfsprekend w^erd de Letse 
kommunistische deelstaatrege
ring niet om haar mening ge
vraagd. 

Sedert Letland in 1990 tegen 
alle verwachtingen in opnieuw 
een onafhankelijke staat w^erd, 
is deze toestand natuurlijk gron
dig veranderd. De Letten, die in 
eigen land bijna een minderheid 
geworden zijn, willen hoe dan 
ook het tij doen keren. Zij heb
ben dit duidelijk gemaakt cian al 
•wie daar sedert 1940 tegen zijn 
zin in is komen wonen. Deze 
duidelijkheid vindt haar neer
slag in een vrij strenge (op aan
dringen van het Westen na
derhand versoepelde) w^etge-
ving op het verwerven van het 
Letse staatsburgerschap en op 
het stemrecht. De Russen zijn 
daar ^voest tegen tekeer gegaan 
en hebben daarbij veel begrip 
gevonden bij... het Westen. 
Maar heel wat inw^ijkelingen 
zelf hebben het Letse signaal 
begrepen. Zij beseffen zeer 
goed dat zij daar voortaan met 
een scheef oog bekeken zullen 
worden; met alle gevolgen voor 

Bij de onafhankelijkheid in 1990 protedteren de Letten tegen de 
overheersing van de Riuöen. Niet geheel onterecht. 

maatschappehjke onvrede. Zij 
hebben immers aan de zijde van 
de kommunistische verdruk
kers gestaan en zijn dank zij hen 
kunnen inwijken. Zij hebben 
ook bijna allen de Letten, hun 
taal en kuituur misprezen of als 
onbestaande behandeld. 

BIJNA VERDRONKEN 
De statistiek geeft een sprekend 
beeld van de onafgebroken 
neergang van de Letse bevol
king van 1935 (toen het land 
nog onafhankelijk was) tot 
1989. Er zijn geen cijfers voor 
1990, het jaar van de herwon
nen onafhankelijkheid, wel voor 
1992 en 1993. Duidelijkheids-
halve geven we hierbij verge
lijkende cijfers voor 1935, 1989 
en 1993. 

Nationaliteit 

Letten 

Russen 

Witrussen 

Oekraieners 

Polen 

Litouwers 

Joden 

Zigeuners 

Eesten 

Duitsers 

Bevolkingsaandeel 

1935 

77,0 % 

8,8 % 

1,4 % 

0,1 % 

2,5 % 

1,2 % 

4,9 % 

0,2 % 

0,4 % 

3,3 % 

Zoals men ziet v 
onderbroken proc 
gang van de Lets 

1989 

52,0 % 

34,0 % 

4,5 % 

3,5 % 

2,9 % 

1,5 % 

0,6 % 

0,3 % 

0,1 % 

0,1 % 

vordt c 
entuele 
e groe 

1993 

53,5 % 

33,5 % 

4,2 % 

3,2 % 

2,2 % 

1,3 % 

0,6 % 

0,3 % 

0,1 % 

0,1 % 

Ie on-
neer-

3 ver-
oorzaakt door een even onon
derbroken procentuele stijging 
van de niet-Letse volksgroepen. 
De afwijkende cijfers voor Jo 
den en Duitsers vergen een bij
zondere verklaring. De Joden 
•werden er tijdens de oorlog 
bijna allemaal gedood of weg
gevoerd. De Duitsers trokken 
bijna allen •vrijwillig weg vóór 
de oorlog, nadat Hitler het Bal-
ticum had overgelaten aan de 
sovjetrussische „invloedssfeer" 
(het beruchte Ribbentrop-Mo-
lotov-akkoord). 

Alleen de nieuwe onafhanke
lijkheid is bij machte geweest de 
Letten van een groepsverdrin-
kingsdood in eigen land te red

den. Inderdaad, vanjif 1989 
wordt de neerwaartse trend van 
het Letse bevoUcingSciandeel 
omgebogen. Deze trend is even
wel niet sterk. Als hij niet toe
neemt zullen de Letten tot ver in 
het derde millennium moeten 
w^achten om hun uitgangspositie 
van 1935 te bereiken. 

Ze zouden deze gang van zaken 
kunnen versnellen door een gro
tere kinderrijkdom. Dit is ech
ter niet het geval. Het geboor-
tenoverschot werd in 1992 een 
tekort (-584). 

Wat de toestand biezonder 
zorgwekkend maakt, is de ver-
•vreemding van de steden. Op 
zich zijn die al niet zo groot. De 
hoofdstad Riga telde in 1989 
niet méér in^woners dan de 
Brusselse agglomeratie. De 
tweede grootste (DaugavpUs) 
geraakte niet verder dan 
124.910. 

Welnu, in slechts 4 van de 10 
grootste steden leeft er een 
Letse meerderheid; en twee van 
die meerderheden zijn zeer nipt: 
50,1 en 50,3. 

Wehswaar stijgt ook daar de 
verhouding in het voordeel van 
de Letten. Maar in hun eigen 
hoofdstad stcian ze niet sterker 
dan 37,2% (1993). Men stelle 
zich een land voor waar prak
tisch alleen de buitenmensen 
inheems zijn en de steden — in 
onze tijd toch in alle opzichten 
toonaangevend — voor meer dan 
de helft vervreemd. 

TAALVERSCHUIVINGEN 
Het is niet verwonderlijk dat in 
een land waar de inheemse taal 
niet meetelde, de talrijke in-
•wijkelingen zich in hun taal
gebruik richtten op de taal van 
de •ware meesters, de Russen, en 
niet op die van hun Letse knech
ten. Sommigen lieten er hun 
eigen taal voor varen. Dat zelfs 
een aantal Letten zulks gedaan 
heeft, kan ons, Vlamingen, niet 
verbazen. De brochure leert ons 
dat er van die laatste soort 
35.732 zijn. 77.516 Witrussen 
spreken Russisch, slechts 
38.527 hun eigen taal. Bij de 
Oekraieners ligt de verhouding 

om de helft. Dubbel zoveel Po
len spreken Russisch als Pools; 
ongeveer zoals de Tataren. De 
Litouwers staan vaster in hun 
schoenen: 22.122 tegen 4.114 
Russisch. De Zigeuners ook; 
5.986 tegen 336 Russisch; even
als de Eesten: 1.667 tegen 803. 
De Joden zijn fel verrussischt: 
17.153 tegen 5.159 die nog hun 
moedertaal spreken. 

De Duitsers tenslotte slaan een 
pover figuur: 2.006 hebben 
overgeschakeld op Russisch, 
nog 1.667 spreken Duits. 

Slechts •weinige inwijkelingen 
hebben de LanddtaaL aangeno
men: 10.397 Russen (toch!), 
een drieduizend Witrussen, iets 
meer dan 8.000 Polen en even
veel Litouwers. Voor de andere 
groepen ligt het aantal onder het 
duizendtal. 

Dit zijn allemaal cijfers uit 1989. 
Waarschijnlijk ziet de huidige 

5 toestand er iets beter uit. Om de 
I gevolgen van de „verrussings-
^ politiek" ongedaan te maken zal 

een paar nieu^we generaties en 
een doelgericht beleid nodig 
zijn. 

TAALBELANG = 
STOFFELIJK BELANG 
De verrassing komt nog op een 
andere manier tot uiting dein 
alleen maar via het taalgebruik. 
Het blijkt dat de vi'einige Joden 
de hoogste dcholingdgraa? bezit
ten, gevolgd door Oekraieners, 
Russen en Letten; in deze volg
orde. De verklaring ligt voor de 
hand: de studie voor de meeste 
beroepen kon alleen in het Rus
sisch. Zelfs nu is dit nog het 
geval voor een aantal technische 
richtingen. Welke rampzalige 
sociale en kulturele gevolgen 
een sociale taalgrens veroor
zaakt, weten •wij uit ons eigen 
recent verleden. Het zijn schrij
nende voorbeelden van \vat nu 
,,sociale uitsluiting" heet; maar 
dan niet van maar door vreem
delingen. 

De statistieken over boeken, tijd-
dchnften en dagbladen tonen op 
hun beurt aan hoezeer wijlen 
Lodewijk de Raet gelijk had met 
zijn stelling ,,taaibelang is stof
felijk belang". 

Het aantal boekpublikaties 
blijft dalen van 1985 (2.306) tot 
1992 (1.072); voor die in het 
Lets: van 1.072 tot 1.025; ver
houdingsgewijs neemt de Letse 
publikatie dus toe. 

Het aantal kranten is ongeveer 
verdubbeld: van 108 njiar 203. 
De Letse van 64 naar 128; het 
aandeel van de Letse blijft on-
ge^wijzigd. 

Voor de tijdschriften springt de 
Letse verbetering in het oog: 
van 52 naar 142 op een totaal 
dat van 102 njiar 187 stijgt. 

Tenslotte nog een \voord over 
vertalingen. Vertalingen zeggen 
iets over de openheid naar de 
^vereld, en naar welke ^vereld 
toe. 

Het verschil tussen de tijd vóór 
en na de onafhankelijkheid zit 
overduidelijk in de oriëntering. 

In 1985 kwamen 140 vertalin
gen uit het Russisch, 14 uit 
andere in de Sovjetunie gespro
ken talen en 55 uit andere 
(waarvan 9 Engels, 16 Duits, 13 
Frans). 

In 1992 komt het leeu^wedeel 

(163) uit die ,,andere" talen met 
als koploper 65 uit het Engels, 
gevolgd door 38 uit het Duits en 
31 uit het Frans. Russische wer
ken zijn nog met 26 vertegen
woordigd en andere talen uit het 
voormalige so^vjetrijk met wel
geteld 4. 

De vraag kan gesteld •worden 
hoe •vrij de keuze der verta
lingen was onder het kommu
nistische regime. De kulturele 
verrussing werd ook nog eens 
inhoudelijk, via vertalingen, 
doorgedreven. 

TEGENGAS NODIG 

Bovenstaande cijfergegevens 
spreken een heel andere taal dan 
de Russische propaganda over 
uitdrijving of verdrukking van 
Russische ,,minderheden" in de 
Baltische staten. 

De •westerse diplomatie zit op 
dit punt geklemd tussen haar 
met de lippen beleden eerbied 
voor de „mensenrechten" en een 
zgn. realistische politiek. Dit 
laatste betekent: de Russische 
beer niet ontstemmen en er zo 
mogelijk zaken mee doen. 

Er is geen twijfel aan: de grote 
Europese staten trekken in feite 
de Russische kaart. Het is een 
reden te meer voor de kleine, om 
precies andersom op te treden. 
Vanuit sohdariteit met het Letse 
volk, een solidariteit die samen
valt met welbegrepen eigenbe
lang. Als kleine volkeren de 
wereldorde niet bijsturen, zul
len zij het gelag betalen. 

Van de Belgische diplomarie, 
die traditioneel uitmunt door 
ogendienan; van de grote wes
terse mogendheden, valt op dit 
punt helaas niets te venvach
ten. 

Misschien komt daar verande
ring in als er vanuit het Vlaamse 
parlement genoeg pijlen •worden 
afgeschoten in die richting. 

Of laat het Sint-Michielsak
koord dat nog niet toe? 

Karel Jansegers 

c» The ethnic ditiuUion in Latvia 
(factd and commentary), 19blz., 
Uitg. EUnard Veberd, Riga, 
1994. 

Wat mangelt er volgens 
Frans Van Mechelen aan 
het Vlaams gezinsbeleid 

Eind september 
komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1995 
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VU-FAMILIEDAG TE ANTWERPEN 
In het Zuiderpershuis en Zui-
derdokken te Antwerpen 
vanaf: 

• l l u . : aperitieEkoncert 

Flandery Recorder Quartet Vier 
Op 'n Rij 

"Vier op 'n Rij", met Bart Span-
hove, Paul Van Loey, Joris Van 
Goethem en Fumiharu Yoshi-
mine, is een eigen-zinnig en
semble van vier blokfluitisten, 
opgericht in 1987, en in het 
buitenland beter bekend onder 
de naam "Flanders Recorder 
Quartet". 

Reeds vroeg in zijn loopbaan 
•werd het ensemble laure£uat van 
verschillende internationale ka-
mermuziekwedstrijden: het 
Erasmusconcours, de Katzprijs, 
de Link Publieksprijs. De eerste 
grote doorbraak kwam er toen 
het ensemble de Eerste Prijs 
wegkaapte op het prestigieuze 
Musica Antiqua Concours, ge
organiseerd door Het Festival 
van Vlaanderen in Brugge 
(1990). 

Meteen was het ensemble te 
gast op grote festivals in Eu
ropa, Noord- en Zuid-Amerika 
en sinds juli 1995 ook te Japan. 
Het gezelschap bleef echter ook 
zijn pubhek trouvif en werkte 
regelmatig samen met 'Jeugd en 
Muziek', en voor het seizoen 
1995-96 werd hun programma 
"De Stelende Ekster" opgeno
men in het circuit van de 
Vlaamse Kulturele Centra. 

Het ensemble werkt regelmatig 
samen met hedendaagse kom-
ponisten uit binnen- en bui
tenland, en speelt een aktieve 
rol in het promoten van 
Vlaamse hedendaagse muziek. 
Het bespeelt een honderdtal 
blokfluiten van zeer gerenom
meerde bou-wers, van het slechts 
15cm-metende 'Garkleinflöt-
lein' tot de meer dan 2 meter 
hoge grootbas. Pers, pubhek en 
internationale jury's loven hun 
glashelder samenspel, hun tech
nische perfektie, hun homogene 
klank en hun stijlgetrouwe in
terpretatie. 

"Vier op 'n Rij" brengt een pro
gramma waarin verschillende 
blokfluiten worden voorgesteld 
in muziek gaande van de mid
deleeuwse-, renaissance-, ba
rok- en hedendaagse periode. 

VUr op 'n rij 

• 12u.30-15u.: 
Europese volksmuziek 

Trammelant vzw 

Trammelant, met Luc Ceule-
mans, Patrick van Beeck, Tine 
van Boven en Franca Van de 
Leest, brengt folkmuziek van de 
bovenste plank. Het accent ligt 
op ritmische en vlotte nummers, 
afgewisseld met gevoelige in
strumentale muziek en liederen. 
Frivole Italiaanse dansen, een 
Franse musette, een Spaanse 
fandango, een Finse dans, een 
Ierse Polka of Vlaamse volks
muziek. Tussendoor leven de 
solisten zich uit op een stukje 
Klezmer of een snelle Cajun. 

Van Ierse folk is Trammelant 
helema^ in de ban. Dit re
pertoire brengt gevarieerde 
Keltische muziek. Als rode 
draad doorheen het optreden 

loopt de dansmuziek met reels, 
jigs, hornpipes, polka's, mar-
zurka's,... Deze wordt afgevias-
seld met de rustige instrumen
tale muziek van de beroemde 
Ierse harpist O'Carolan. 

inéchrijvcn voor 25 deptemher 1995 

• 12u.-15u.: een gezellige bar
becue 

Met wat Europese volksmuziek 
op de achtergrond kan u ge
nieten van een aangenaam bar
becue-etentje. Samen met been
houwerij Van Raemdonck ser
veren vidj voor u lamsboutsnede, 
een kippebilletje en braad-worst, 
overgoten door diverse sausjes, 
met stokbrood en een uitgebreid 
groentenassortiment van aard-
appelsla, komkommersla, toma-
tensla, chinese rauwkost, wor
teltjes, sla, selder en koolsla. Het 
vlees wordt opgediend op por-

Trammelant 

JA wijAk komen/kom naar de familiedag te Ant-
^verpen en schrijven/schrijf meteen in voor de 
barbecue. 

naam: 

voornaam: 

woonplaats: 

• aantal volwassen menu's (lamsboutsnede, kippebilletje, . 
braadworst): 

• aantal kindermenu's (kippebilletje): 

Wij betalen ter plaatse, 360fr per volwassene, 175fr per kind. 

Terugsturen naar VU-Sekretariaat, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel vóór 25 september. 

seleinen borden en dit alles aan 
slechts 360fr per persoon (175fr 
voor kinderen). De 250 lezers 
die eerst inschrijven ontvangen 
bovendien al meteen een leuk 
toemaatje (lees: Kunst op het 
Zuid). Schrijf snel in. Liefst 
voor 25 september! 

• 15u.-16u.30: politiek debat 

Pacifuinie, wapenhandel en 
rechtvaardige oorlog 

In het kader van de Vlaamse 
Vredesweek nodigt VU J O ver
schillende sprekers uit rond de 
vraag "Kan geweld gerecht
vaardigd zijn?" Hugo Van He-
melryck (VOS), Jef De Loof 
(Artsen voor Vrede), Mark 
Heirman (onafhankelijk pubh-
cist en hoofdredakteur bij CIP), 
Stijn Suys (Forum voor Vre-
desaktie), Georges Spriet (vzw 
Vrede) en Aurelien Thijs (Pax 

Christi) voeren het debat. 

• Tentoonstelling 'Bouwen of 
blussen', over de rol van de 
Verenigde Naties in konflikts-
ituaties 

Volkeren die sinds mensenheu
genis in staat van oorlog ver
keren zijn met onderhandelin
gen gestart. Tegelijkertijd laait 
op vele plaatsen het vuur weer 
op, het aantal konflikten in de 
wereld stijgt. Het konflikt in de 
Balkan wordt als uiterst kom-
pleks ervaren. E^n van de grote 
vragen die bij de publieke opinie 
leeft is de vraag waarom de 
internationale gemeenschap via 
organisaties als de VN er niet in 
slaagt om opnieuw vrede in dit 
land te brengen. Wat is de rol 
van de Verenigde Naties en 
onze eigen blauwhelmen? 

• Informatie over de proble
matiek van landmijnen met ter 
plaatse een ware landmijnen
tunnel en een simulatie van een 
landmijnenveld. 

• Als protest tegen de AF-
CEA-wapenbeurs... 

Oproep tot de kinderen: Breng 
oorlogsspeelgoed mee 

V U J O gaat met oorlogsspeel
goed een alternatieve wapen-
beurs houden tegen de hoog
technologische AFCEA-wa-
penbeurs te Brussel. De AF-
CEA-wapenbeurs van 18 tot 20 
oktober bevordert de handel in 
vuurw^apens, raketten, kompu-
ters of militair-wetenschappe-
hjke kennis. Deze beurs vindt 
voor de zestiende keer plaats. 
Wie echter vuurhaarden wil be
strijden moet beginnen met de 
brandstof te verwijderen. 
Daarom wordt symbolisch ge
vraagd aan de kinderen om op I 
oktober hun oorlogsspeelgoed 
mee te brengen en in te leveren. 
De kinderen die oorlogsspeel
goed bij hebben mogen gratis 
door de landmijnentunnel. 

• 15u.-16u.30: Internationale 
volksmuziek 

Kadaju 

Onder de noemer "Internati
onale volksmuziek" speelt de 
volksmuziekgroep Kadans 
Zweedse, Italiaanse, Ierse, Sla
vische en Vlaamse muziek. Met 
violen, contrabas, mandoline, 
akkordeon en gitaar biedt Ka-
dans u een rijke afwisseling, 
zowel muzikaal als instrumen
taal. Kadans vindt het ook be
langrijk eigen komposities te 
schrijven en daarin vreemde 
stijlvormen te verwerken. Ka
dans'ers bespelen meer dan één 
instrument op een professionele 
manier. Het inlevingsvermogen 
is hierbij bijzonder groot. 

Bart Van Den BoMche 

-^^%-

• 16u.30-18u.: de finale 

Optredend en toespraken aan el
kaar geïmiteerd door presenta
tor: Dirk Denoyelle 

• 16u.30; een spetterend op
treden van BART VAN D E N 
BOSSCHE 

• 17u.I5: jongerenboodschap 
door VU-kamerlid Fons Bor-
ginon 

• I7u.25: huldiging van mili
tanten en leden 

• 17u.35: politieke toespraak 
door VU-voorzitter Bert An-
ciaux 

• 18u.: Vlaamse Leeuw 

RANDANIMATIE 
• een verjaardagsgeschenk voor 
hreeddenkend Vlaanderen... 

Houdt Geert Van Istendael van 
België of Vlaanderen? Wat 
groeit er in de hof van Geertrui 
Daem? Heeft Armand Schreurs 
wilde plannen om Brussel te 
vervlaamsen? Waarom vindt 
Willem Vermandere Vlaande
ren tegelijk gruwelijk en ver
rukkelijk? Rekent Frans Ver-
leyen af met de Volksunie? 

• doorlopend kinderanimatie 
met kinderdhow Kanajo, poppen-
kasttbeater Den Andjoen en 
luchtkastelen 

• een grote kleding-inzamelak-
tie voor een projekt van het 
Vlaiams Internationaal Cen
trum 

• een bezoek aan het Borms-
huis 

In de rand van de familiedag 
kan u in het Bormshuis, gelegen 
aan de Volkstraat 30, tussen 11 
en 16u. een bezoek brengen aan 
de thematentoonsteling "65 jaar 
IJzerbedevaarten", van 1920 
tot 1989, van Frans Daels tot 
Paul Daels. Daarnaast kan u 
ook de bestendige tentoonstel
ling "Borms en het Vlaams-na-
tionalisme" bezoeken. 

KUNST OP HET ZUID 
U kan van 10 tot I7u ook ge
nieten van 'Kunst op het Zuid', 
een organisatie van VTBA^AB. 
'Kunst op het Zuid' is een ont
dekkingstocht langsheen mu
sea, galerijen, kunstenaarsate
liers en trendy cafe's op het 
Zuid. Op het programma staan 
o.a. de tentoonstelling "Rond 
Gustave van de Woestijne, Re
serve van het David en Alice 
van Buren Museum" in Carine 
Campo Gallery, een selektie uit 
de werken van Ettore Spalletti 
(It.) in het Museum voor He
dendaagse Kunst, fototentoon
stellingen "In de schaduw van 
de piramiden (Egyptische fo
tografie uit de 19de eeuw)" en 
"Het beest uithangen (het dier 
in de kunst)" in het Museum 
voor de Fotografie. 

Deelnemen kan door ter 
plaatse de volledige infokatem 
van VTBA^AB te kopen (75fir.). 
Dit infokatern is meteen het 
toegangsbewijs tot het ganse 
kunstgebeuren op het Zuid. 

W I J / D e Toekomst wil echter 
zijn lezers verwennen. De eerste 
200 lezers die inschrijven voor 
de barbecue op onze familiedag 
krijgen gratis deze infokatem. 
Schrijf vandaag nog in! 
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NATIONALE MANIFESTATIE 
TEGEN KERNPROEVEN 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Dag na dag stijgt de spanning in 
het nukleaire veld. E^n dezer 
dagen zal Frankrijk haar kern
proeven hervatten. Chirac wei
gerde vorige vrijdag de dui
zenden handtekeningen tegen 
zijn beslissing in ontvangst te 
nemen. 

Ondertussen analyseert China 
de resultaten van haar recente 
kernproeven. 

Pas binnen een aantal jaren zul
len ook de schadelijke gevolgen 
van deze proeven voor de mens 
en zijn omgeving gekend zijn. 

Beide landen handelen uit eigen 
machtsAvellust en leggen de in
ternationale bezwaren gewoon 
naast zich neer. Daarom, én 
omdat deze kemproeven van 
geen enkel nut zijn voor het 
welzijn van de mens moeten 
•wdj verder en krachtiger blij
ven protesteren. 

Wij roepen u dan ook allen op 
massaal aanwezig te zijn op de 
nationale manifestatie die 
doorgaat op 24 september e.k. te 
Brussel. Deze manifestatie is 
een initiatief van de Test-Stop 
Koalitie en is gekant tegen het 
houden van kernproeven, waar 
ook ter w^ereld. De goedge
keurde ordewoorden zijn: 

1. Stop nieuwe kernproeven -
Stop simulaties 

2. Algemeen Test-Stop Verdrag 
Nu 

3. Onze planeet moet overleven: 
alle kernwapens de wereld uit 

4. En dus ook geen kem^vapens 
voor de Europese Unie 

5. Sohdariteit met de volkeren 
van de Stille Zuidzee 

6. Ontwapenen om duurzaam te 
ontwikkelen 

Wie affichemateriaal en/of plat
formteksten wenst, kan kontakt 

k e r n p r o e v e n 

NATIONALE BETOGING 

BRUSSEL 
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14 U. NOORDSTATION 

opnemen met het Algemeen Se-
kretariaat (vragen njiar Hilde 
Degezelle). 

Ook zijn nog een aantal klei
nere manifestaties gepland, tel
kens ^vanneer China of Frank
rijk een proef uitvoeren. De dag 
na de proef wordt om 12u. ver
zamelen geblazen aan de Franse 
ambassade te Brussel (Kunst
laan) of aan de Franse kon-

sulaten in Gent (Hubert Frère 
Orbanlaan 357, 9000 Gent) of 
Antwerpen (Bosmanslei 24, 
2018 Antwerpen). Plaatselijke 
aktiegroepen kunnen ook sa
menkomen aan het plaatselijke 
gemeentehuis. Wordt de kern
proef bekendgemaakt Ln het 
ochtendnieuws van 6u., 7u. of 
8u., dan wordt de protestaktie 
nog dezelfde dag gehouden. 

700 EETLUSTIGEN BIJ VU-LEBBEKE 

'T WIELEBELLEKEN VALT IN DE SMAAK 

Het jaarlijkse mosselfestijn van 
de VXJ-Groot Lebbeke overtrof 
opnieuw alle verwachtingen. 
Zondag 3 september verdron
gen zich 700 eetlustigen voor 
het mosselfeest in de feestzaal 
Ons Huis. Naast mosselen ston
den ook vis- en vleeschotels op 
het programma. 

Het sukses is een nieu-we sti
mulans voor de hardwerkende 
VU-ploeg die er vorig jaar in 
slaagde bij de gemeenteraads
verkiezingen vooruitgang te 
boeken, het zetelaantal ging van 
3 naar 4. 

Speciale gast op het mosselfeest 
was ons oudste lid, misschien 
ook het oudste VU-lid, namelijk 
mevrouw Fieke van Biesen, 97 
jaar en kerngezond. Zij werd 
letterlijk in de bloemen gezet 
door VU-fraktieleider Dirk De 
Cock. 

De opbrengst van het mossel
feest gaat gedeeltelijk naar de 
sociale werken van de VU maar 
vooral voor de uitgave van 
't WuUbetleke, het VU-huis-aan-
huis-blad dat reeds 18 jaar ver
schijnt. 

Voor de organisatie en het 
goede verloop stond raadslid 
Willy Bosman in die zich van 
deze taak voortreffelijk kweet. 

Hij kon hiervoor rekenen op 48 
medewerkers. Aan allen onze 
oprechte dank! 

(k.v.) 

WEST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

Di. 12 lEPER: Bezoek aan ten
toonstelling Charles Degroux met 
W I . Info: 057/20.24.68. 

Wo. 13 IZEGEM: Natuurwande
ling. Vertrek om 13u.30 aan de 
Ommegangstraat 5. Deelname 60 
fr. Meebrengen: schaar en plas-
tiekzak. Org.: Vlanajo. 

Wo. 13 BRUGGE: Namiddaguit-
stap met VWG-Brugge naar het 
kasteel van Ardooie. Vezamelen 
vanaf 14u. op de parking van het 
kasteel. Aanvang bezoek: 14u.30. 

Do. 14 BRUGGE: Richard Van-
dersmissen over „242 maal de dood 
met de kogel". Over Irma Laplasse 
en de 241 andere geëksekuteerden 
tijdens de repressie. Om 20u. in 
Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor. Inkom: 60 fr. Org.: 
Informativa. 

DJ. 26 lEPER: Daguitstap naar 
Brussel met de Vlaiamse Vrouwen
vereniging leper. Vertrek: Pope-
ringe markt 7u.46, halte te Vla-
mertinge, leper Hotel Ariane 
Slachthuisstr. om 8u. Met bezoek 
aan Chinees en Japans paviljoen, 
Grote Markt enz. Terug rond 
21u.30. Deelname: 1.200 fr. Info en 
inschrijven: J. Braem, leper 
(067.20.24.68) of R. Bottecaer, Po-
peringe (057/33.45.67). 

Wo. 27 IZEGEM: Vlanajo ver
wenavond. Om 19u.30 in de Stui-
venbergstraat 99. Inkom 60 fr. 
Org.: Vlanajo. 

Wo. 27 BRUGGE: Diavoorstelling 
„Alle wegen leiden naar... Wenen", 
door dhr. Menschaert. Om I4u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Nadien koffietafel. Org.: VWG-
Brugge. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie besprak op zijn ver
gadering de uitlatingen van 
CVP-voorzitter Van Hecke en 
PRL-voorzitter Gol over een 
nieuwe dialoog tussen de Ge
meenschappen. Na afloop 
werd volgende persmedede
ling verspreid: 

,,De VU is aangenaam verrast 
dat CVP-voorzitter Van 
Hecke zich uitspreekt voor 
een nieuwe communautaire di
aloog. Het mag echter niet bij 
vrijblijvende verklaringen blij
ven. De VU wil dat er on
middellijk werk -wordt ge
maakt van een Vlaams eisen
programma dat verder gaat 
dan " het wegwerken van een 
aantal onvolkomenheden". De 
splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel-HaUe-Vil
voorde en de afschaffing van 
de faciliteiten behoren voor 
ons zeker tot dit lijstje. Het 
stemt ons hoopvol dat zowel 
CVP als SP het hierover eens 
zijn. AI te vaak blijft het echter 
bij loze beloften. Wij gaan hen 
dan ook voor hun verantwoor
delijkheid plaatsen en uitdruk
kelijk vragen deze keer de 
daad bij het woord te voegen, 
zowel op Vlaams als op fe
deraal niveau. 

Bovendien eist de VU dat het 
gesprek over de federalisering 

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
Vr. 8 BERLAAR: Naar Sint-Mar-
tens-Voeren (Kwinten 36) met 
Walter Lu3rten. Bezoek om 19u. aan 
CCVG Het Veltmanshuis. Uitrei
king van Prijs Culturele Raad Voe
ren 1996. Info: 014/81.09.72 of 
03/482.11.93. 

Za. 9 ANTWERPEN: /Uctie voor 
de stopzetting van alle kernproe
ven. Afspraak om 14u. hoek Frank-
rijklei/Meir. Org.: VUJO-arr. Ant
werpen. Info: Bart Desmarets 
(03/366.20.76) of Arnold Peeters 
(02/21763.28). 

Zo. 10 ANTWERPEN: Rommel
markt op de eerste verdieping van 
lokaal De Steenhouwer, Steenhou
wers vest 14. Van II tot 17u. Gratis 
toegang. Iedereen %velkoni. Org.: 
Vlaamse Aktie en Kultuurgemeen-
schap. 

Di. 12 BERCHEM: Bezoek aan de 
kapel in de Keizerstraat met F W -
Berchem. Bijeenkomst om I3u.36 
aan kapel. De toegangsprijs (200 
fr.) wordt voor een gedeelte ge
bruikt voor de restauratie van het 
gebouw. 

Wo. 13 BERCHEM: FW-Ber-
chem en FW-Kalmthout komen 
om I0u.30 samen op de Grote 
Markt te Antwerpen voor bezoek 
katedraal en/of tentoonstelling. 
Info en inschrijvingen: José Van 
ThiUo-Verbruggen {666.S7.77). 

Vr. 15 TONGERLO/WES-
TERLO: Diavoorstelling ,,Hoe 
onze voorouders leefden', door 
Jaak Vanhemeldonck, om 15u. in 
Kapellekshoef. Org. SMF-Kem-
pen. Toegang gratis. 

Di. 19 BERCHEM: Vergadering 
van FW-Berchem, om 20u. in CC 
Berchem. Paul De Win spreekt 
over Schandstraifen. 

Do. 21 KALMTHOUT: Bezoek 
aan het Hobby-salon te Mechelen 
met FW-Kalmthout. Vertrek sta
tion Heide om 9u.47. Inschrijven 

van de sociale zekerheid ge
voerd wordt. De vermindering 
van het begrotingstekort 
vormt, njiast andere belang
rijke argumenten, een argu
ment dat pleit voor de fede
ralisering van de sociale ze
kerheid. We moeten federa
liseren om te saneren. 

De uitlatingen van Jean Gol 
over de verhoudingen met de 
Vlamingen in Brussel zijn on
rustwekkend. Na de Brusselse 
Burgemeester De Donnéa laaA 
nu ook de 'nieu^ve leider van 
de francofonie', Jean Gol, dui-
dehjk verstaan dat hij het de 
Vlamingen in Brussel zeer 
moeilijk wil maken. Wij willen 
Jean Gol waarschuwen. Als 
hij deze houding wil door
drijven, moet hij, in een ko
mende communautaire dia
loog, niet rekenen op enig 
Vlaams begrip voor de pro
blemen van Wallonië en maakt 
hij zijn partij onaanvaardbaar 
als mogelijke regeringspart
ner. De VU kijkt uit naar de 
reaktie van de nieuwe VLD-
voorzitter. Wij verwachten 
van de Vlaamse liberalen en 
demokraten dat zij hun gees-
tesgenoten over de taalgrens 
klaar en duidelijk zeggen dat 
de Vlamingen in Brussel ge-
respekteerd moeten \vorden 
als volw^aardige partners." 

vóór 15/9 op tel. 666.91.62. Deel
name: 350 fr. 

Wo. 27 MORTSEL: Jurgen Con-
standt spreekt over de Sociale Ze
kerheid. Om 20u.l6 in zaal Atrium, 
St. Bemadettestraat (Hof van 
Rieth). Org. FW-Mortsel. 

OKTOBER 

Zo. 8 BEERZEL: Eendaagse stu
diereis naar de Duitstalige kantons 
in Wallonië. Org.: DF-Beerzel. 
Info: notaris Vande Poel of Walter 
Luyten (02/482.11.93, fax 
03/482.44.68. 

ZAKDOEK 
ORGANISEERT 
9de 
KROEGEN-
TOCHT 
Zaterdag a.s. staaat het Vil-
voordse stadscentrum weer 
op stelten. De VUvoordse 
animatiegroep Zakdoek no
digt opnieuw 8 knappe mu
ziekgroepen uit om in 8 cafés 
te komen spelen, die allen 
gelegen zijn op en rond de 
Grote Alarkt. Op de affiche 
dit jaar Het Brabants Volks
orkest, Halvenalf, Feather 
Broom, Burnt Sienna, Good 
Folk, Left Hand Band, Brac
kish Hill en natuurlijk Zak
doek zelf. 

Het startschot wordt gege
ven om 20 uur, de deelnóime 
is gratis! 

Voor meer informatie tel. 
02/252.41.02. 
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ERNEST VAN DEN BERGHE 
OOST-VLAANDEREN 

Vorige week zondag, 27 au
gustus 1995, dag van de I J 
zerbedevaart, overleed Vlaams-
narionalist en oud-volksverte-
genwoordiger Ernejt Van den 
Berghe. Hij werd 97. Van den 
Berghe zal in onze herinnering 
blijven leven als de man die 
Daensisten en Vlaams-nationa
listen samen wdst te brengen. 
Hij -was één van de laatste nog in 
leven zijnde aktivisten. 

Ernest Van den Berghe, ge
boren in Aalst op 2 november 
1897, -wordt, als zoon van een 
handelaar, groot in een hberaal 
nest. Hij volgt middelbaar on
derwijs eerst m zijn geboor
testad, later in het Gentse Athe
neum. Daar krijgt hij les van 
onder meer René de Clercq, Hip-
poliet Meert, Maurltd Sahbe en 
Jozef GooMenaerb). Op 27-jarige 
leeftijd hu-wt hij met Joanna De 
Neve met -wie hij negen kinderen 
grootbrengt. Zijn echtgenote is 
de dochter van Jan De Neve, die 
zowel Adolf als Pieten Daewt van 
dichtbij kende, en die in 1918 
een tijdlang ad interim-voor
zitter w^as van de Chruitene Volks
partij (CV) 

DAENSISTEN EN 
FRONTERS 
Tijdens W O I sluit de jonge Van 
den Berghe zich aan bij de ak
tivisten, waar hij ondervoorzit
ter wordt van de kring Ont
waakt. Bij de verkiezingen van 
1919 stelt hij zich, als lid van de 
Frontpartij (ook ^vel het VLum-
dche Front) in Aalst, kandidaat 
op een kartellijst samen met de 
CV (Daensisten). 

De Daensisten zien grote delen 
van hun sociale programma na 
W O I (o.a. huisvesting, stem
recht, ...) minstens ten dele ver-
w^ezenhjkt en gaan zich meer 
toeleggen op de Vlaamse as-
pekten ervan. Terzelfdertijd 
sluiten ook de Jong-Daensis
ten, overwegend aktivisten, te
rug aan bij de moederpartij. 
Gezien de jonge en slecht ge
organiseerde Frontpartij niet 
sterk genoeg is om de verkie
zingen solo in te gaan, zien 
beiden in elkaar een geschikte 
partner. Het is de eerste keer dat 
Vlaams-nationalisten en Daen
sisten een kcutel sluiten. 

Oost-Vlaanderen is de enige 
provincie waar de CV, dankzij 
de kartelvorming én een stevige 
onderbouw van diverse maat
schappelijke organisaties, nog 
goede resultaten behaalt. J a n 
De Neve staat er zijn zetel aften 
voordele van Hendrik Borginon 
en wenst uitdrukkelijk de sa
menwerking tussen de twee be
wegingen gaande te houden. 

Bij de volgende parlementaire 
verkiezingen, in 1921, dingen de 
twee partijen nochtans opnieu^v 
met twee aparte lijsten naar de 
gunst van de kiezer. De meest 
radikale Daensisten kunnen 
zich niet verzoenen met de over
wegend katolieke Frontpartij en 
zetelwinst bij gemeenteraads
verkiezingen eerder op het jaar 
zorgt voor een overschatting 
van de eigen sterkte. De 
Vlaams-nationalisten van hun 
kant nemen geen genoegen met 
de hen toebedeelde plaatsen op 
de lijsten. Beide partijen sluiten 
wel een niet-aanvalspakt voor 
de periode voorafgaand aan de 
verkiezingen. 

De stopzetting van de samen
werking betekent het pohtieke 
einde van de CV en het verlies 
van alle Oostvlaamse zetels van 
de Frontpartij. Het zal duren tot 
1932 vooraleer de Vlaams-na
tionalisten van Gent en Aalst 
opnieuw het nivo van 1919 we
ten te evenaren. 

OP HET VOORPLAN 
Na de nederlcicig besluiten Fron-
ters en overgebleven Daensis
ten opnieuw de handen in el
kaar te slaan. Gezien het niet-
aanvalspakt voor de verkiezin
gen werd gerespekteerd, kun
nen de banden gemakkelijk op
nieuw aangehaald -worden. De 
tegenstanders van een nieuwe 
samen-werking -wordt daarenbo
ven de mond gesnoerd door de 
slechte verkiezingsuitslagen van 
de aparte lijsten. Bij -wijze van 
herprofilering wordt de CV nog 
even omgedoopt tot Chriótene 
Vlaanuche Volkspartij, maar ook 
dat mag niet baten. 

Het is in deze periode dat Er-
nest Van den Berghe op het 
voorplan treedt. Door de Aal-
sterse Daensisten wordt hij in 
juli 1921 aangeworven als vrij
gestelde, met als belangrijkste 
taak de -wederopbouw van de 
politieke organisatie. Niet elke 
Daensist is het eens met de 
keuze voor Van den Berghe en 
zijn meest rabiate tegenstanders 
nemen zelfs ontslag. Medestan
ders vindt de Aalstenaar even
wel in zijn toekomstige schoon
vader, in Victor Bocqué en in Jan 
De Beul die het Vlaams-nati-
onalisme zien als een middel om 
de leemte in het Daensistische 
programma op te vullen. 

Vanuit zijn nieu-we funktie 
\vordt Van den Berghe niet al
leen een sleutelfiguur in de over
gang van het Daensisme naar 
het Vlaams-nationalisme, maar 
ook in de organisatie van het 
Vlaams-nationalisme zelf. In 
1923 -worden zijn inspanningen, 
en die van BertD'Haede, omgezet 
in een Overeenkomst tujschen Het 
Vlaamdche Front en de Kristem 
Volkspartij. Hiermee -werd de sa
mensmelting van Daensisten en 
Vlaams-nationahsten officieel 
bekrachtigd. In feite betrof het 
eerder een opslorping van de 
CV door de Frontpartij, die al 
geruime tijd de sterkste -was. De 
fusie tussen beide strekkingen 
gebeurt niet overal met direkte 
ingang, maar tegen de oprich
ting van het Vlaamsch Nationaal 
Verbond (VNV) in 1933 zijn on
afhankelijke kernen van de CV 
zo goed als onbestaande. 

ORGANISATOR 
In het decennium tussen de fu
sie en de oprichting van het 
VNV ontpopt Van den Berghe 
zich als een bek-waam organi
sator en koördinator. Vertrek
kend vanuit de korporatistische 
onderbou-w van het Aalsterse 
Daensisme (wijkklubs, zieken
fondsen, vakbonden, de over-
gekochte en gemoderniseerde 
drukkerij van Pieter Daens, ...) 
weet hij Vlaiams-nationale 
strukturen op te bouwden door 
heel Vlaanderen. Op strategi
sche plaatsen binnen de orga
nisatie worden de Daensisten 
geleidehjk aan vervangen door 
Vlaams-nationalisten. De bun
deling en uniformisering van de 
diverse Vlaams-nationale uitga

ven zal in 1935 resulteren in het 
weekblad Strijd, gedrukt in 
Aalst op maximaal 45.000 
exemplaren en tot het uitbreken 
van W O II de officiële spreek
buis van het V N V 

In de jaren '30 had Van den 
Berghe eveneens een grote in
breng bij de oprichting van het 
VNV dat het grootste gedeelte 
van de kiezers van de Front
partij voor zich wist te winnen. 
Binnen deze partij is Van den 
Berghe, samen met o.a. Elias, 
Ronuee en Borginon blijven be
horen tot de demokratisch-fe-
deralistische vleugel (naast de 
totalitaire en Groot-Neder
landse van o.a. Staf de Clercq). In 
25 jaar Vlaamse Beweging om
schrijft Elias Van den Berghe 
als „...de man die het stille en 
ondankbare werk verrichtte op de 
achtergrond en waarvan de aktie 
juist hierom door de buitenstaanders 
niet gekend is, ...". Van bij op
richting -wordt hij binnen het 
VNV verantwoordelijk voor de 
'centrale voor politieke orga
nisatie', algemeen sekretaris en 
lid van de 'Raad van Leiding'-. 
Hij zal deze funkties tot 1943 
blijven bekleden, wanneer hij 
officieel om-wille van gezond
heidsredenen moet afhaken. 
Vandenberghe bezwijkt onder 
de druk van de politiek, maar 
daarnaast kan hij zich steeds 
minder verzoenen met de koers 
van het VNV. 

In 1939 wordt Van den Berghe 
voor zijn partij verkozen tot 
volksvertegenwoordiger voor 
het arrondissement Aalst. Hij 
blijft: dat tot 1944. Na W O II, in 
1947, -wordt hij voor zijn ak-
ti-viteiten bij het VNV in lïerste 
Aanleg veroordeeld tot 3 jaar 
celstraf, in Beroep -wordt de 
straf met twee jaar uitgebreid. 
In 1948 mag hij de gevangenis 
verlaten. 

Ernest Van den Berghe trekt 
zich na W O II terug van het 
politieke voorplan en bou-wt een 
nieu-we karrière uit in de za
ken-wereld. Op zijn doodsbe-
richt een citaat van Timotheüs: 
„De goede strip heb ik gestreden, de 
wedloop volbracht, het geloof be
waard. Van nu af ligt voor mij de 
kroon der gerechtigheid gereed, die de 
Heer, de rechtvaardige Rechter, mij 
zal schenken op die Dag." Afge
lopen zaterdag is hij begraven 
op het stedelijk kerkhof van 
Aalst. 

De redaktie biedt zijn kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkin
deren en de rouwende families 
bhjken van diep medeleven bij 
het overlijden van deze trouwe, 
demokratische Vlaams-nationa-
hst. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
EN 

DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

SEPTEMBER 

Do. 7 NEVELE: Gespreksavond 
met Bert Anciaux over net nut van 
de politiek. Om 20u. in zaal Ka
meleon te Landegem. Org.: VU-
Nevele. 

Zo. 10 GENT: Arrondissementele 
Barbecue van VU-Gent-E^klo. Van 
12 tot ...u. in Chalet Pic-Nic, Wa-
tersportbaan. Griendijk 1, te Gent. 
Inschrijven niet noodzakelijk. 

Zo. 10 IMPE-LEDE: JaarÜjkse 
familiedag van oud ZB-kameraden 
te Impe en te Lede. Om Hu. plech
tige herdenkingsmis te Impe, 
daarna vriendenmaal te Lede in 
zaal Edelweis, Steenstraat 12. 
(Deelname 500 fn, aan tafel be
talen.) 

Vr. 22 DEESrZE: Jaarlijks fami
liefeest van VU-Deinze, van 19u.30 
in zaal Volkskring, Markt. Met 
aperitief, -warme Bretoense been-
hesp in groentenkrans. Inschrijven 
en info: Herman Alaes 
(09/386.24.53). 

Vr. 29 EVERGEM: Gezellig sa
menzijn met bescheiden feestje in 
zaal De Molen, Kramershoek te 
Wippelgem, om 19u.30. Org.: VU-
Evergem. 

OKTOBER 

Za. 7 ERPE-MERE: Eetfestijn van 
VU-Erpe-Mere. Van llu.30 tot 
21u. in Sint Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
brochetten, visschotel en kinder-

KRIS VAN DUCK 
BEZOEKT BOSNIË 
In de gemeente Dessel orga
niseert de Balkanaktie al sinds 
het uitbreken van de oorlog in 
ex-Joegosla-vië konvooien naar 
de vluchtehngen. Tot op van-
dêiag vertrekt er bijna maan-
dehjks een vracht. In het ver
leden werd hieraan herhaalde
lijk ciandacht geschonken in de 
pers. 

De mede-werkers bezoeken re
gelmatig ex-Joegosla-vië om de 
situatie ter plaatse te beoor
delen, projekten te kiezen, kon
vooien voor te bereiden en te 
evalueren. 

Hun laatste projekt is Pazaric, 
een instelling voor mentaal ge-
handikapte kinderen. Dit is ge
legen tussen Konjic en Sarajevo, 
vlak op de fronthnie. Het tehuis 
is be-woond door ongeveer 400 
kinderen die totaal afhankelijk 
zijn van humanitaire hulp. Daar 
het zo dicht tegen Sarajevo hgt 
en het gehandikapten zijn \ver-
den zij als eerste door iedereen 
in de steek gelaten. Er hoeft dan 
ook geen uitleg over hun leef
situatie. Reeds een jaar stuurt 
Dessel hen hulp, medikatie, hy
giënisch materiaal, voeding, 
poetsprodukten... 

Zij -werken zeer nau-w samen 
met een organisatie uit Londen, 
Convoy of Merci. 

Op 8 september vertrekken 
Guy Muylaert, J a n Brocatus en 
Vlaams volksvertegenw^oordi-
ger-burgemeester Kris Van 
Dijck vanuit Dessel samen met 
Convoy of Merci richting Bos
nië. Ze gaan het projekt Pazaric 
evalueren en bevoorraden. Van 
daaruit rijden ze door naar de 
vluchtelingen van Tuzla, Go-
razde, Srebrenica... 

Kris Van Dijck is vanaf de eer
ste ogenblikken betrokken bij 
de -werking. Hij -was in Kroatië 
op het ogenblik dat de situatie 
daar kritiek -was en trok als 
eerste mee Bosnië in, hij kon zelf 
ervaren -welke risiko's eraan 
verbonden zijn, granaten, sluip
schutters, ziektes... 

Als de reis vlot verloopt ver-
•wachten wij het gezelschap te
rug op zaterdcig 16 september, 
gezien de risiko's van de reis is 
de dag van hun aankomst echter 
onzeker. Zij zuUen ons bij hun 
terugkomst op de hoogte bren
gen van hun \vedervai^n. 

DESSEL HELPT 
KOERDISTAN 
Door de inval van het Turkse 
leger in Noord-Irak kreeg het 
probleem van de Koerdische 
vluchtelingen in Noord-Irak 
opnieuw^ aandacht in de pers. 
Aan dit probleem -willen -wij 
samen met het Vlaams Inter
nationaal Centrum, een niet-
goevernementele organisatie 
voor ontwikkelingssamenwer
king, daadwerkehjk iets doen. 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum bou-wt in het getroffen 
gebied immers opnieuw dorpen, 
scholen en dispensaria. Twee 
dorpen herrezen al uit hun as. In 
de dorpjes Navishke en Av-
zarok werden met Kempense 
steun respektievelijk reeds 80 
en 35 huizen, een dispensarium 
en 2 schoolgebouv(ren opgericht. 
Dit jciar is het de beurt aan het 
-vroeger rijstdorpje Pirusana, 
dat over enkele jaren aan twee
honderdduizend mensen rijst 
moet leveren zodat zij terug in 
hun eigen voedselproduktie 
kunnen voorzien. 

Vlaams volksvertegenwoordi
ger-burgemeester Kris Van 
Dijck -wil samen met het ge
meentebestuur van Dessel deze 
aktie steunen en organiseert 
daarvoor op 16 september 
(vanaf 9u.) een inzamehng van 
gebruikte kleding en schoenen. 

VLAAMS-
BRABANT 

SEPTEMBER 

Vr. 29 GRIMBERGEN: Herman 
Van Autgaerden over,, Vlaams Bra
bant: de nieuwe provincie, en welk 
beleid wil de VU voeren?'. Om 
2Ou. in het Fenikshof te Grim
bergen. Org.: VU-Groot-Grimber-
gen. 

LIMBURG 

SEPTEMBER 

Vr. 15 BREE: Richard Vanders-
missen spreekt over Irma Laplasse 
en 242 maal De dood met de kogel. 
Om 20u. 16 in zaal Cambrinus, 
Kloosterstraat 3. Iedereen welkom, 
toegang gratis. Org.: SMF-Lim-
burg, 011/68.76.47. 
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KULÏ-UIÏJE 
RETROSPEKTIEVE BRAM BOGART 
Bram Bogart werd op 12 juli 
1921 in het Nederlandse Delft 
geboren als Abraham van den 
Boogaart, zoon van smid Abra
ham van den Boogaart sr. en 
Cornelia Stichter. In 1932 
neemt de jonge Abraham het 
besluit schilder te worden. Hij 
koopt het nodige tekengerief en 
penselen. Het volgende jaar 
wordt hij tegen zijn zin inge
schreven in de plaatselijke tech
nische school, waar hij een op
leiding als huisschilder zal krij
gen. De daar opgedane mate-
rialenkennis zal hem trouwens 
ten goede komen in zijn uit
eindelijke ontwikkeling als 
kunstschilder. 

In 1939 begint hij zich te af
ficheren als zelfstandig kunste
naar. Om tijdens de oorlogs
jaren te kunnen ontsnappen aan 
dwangarbeid in Duitsland, 
schrijft hij zich in aan de Aka-
demie voor Schone Kunsten in 
Den Haag. Hij studeert er vor-
menleer. 

ANTIBES 
In 1946 reist hij voor het eerst 
naar Parijs, wjiar hij het Louvre 
bezoekt en de Vrije Akademie 
La Grande Chaumtère . Vanaf nu 
begint Bogart niet alleen een 
artistieke reis maar ook een let
terlijke. In zijn schilderijen 
werkt Van den Boogaart recht
streeks met tubes en zuivere 
kleuren. Zijn werken worden 
w^eldra abstrakter en worden 
door het lijnenspel gedomi
neerd. 

In 1949 vestigt de kunstenaar 
zich in Antibes, in het zuiden 
van Frankrijk, wciar hij in open 
lucht landschappen schildert. 

PARIJS 
De jaren 1950-51 zijn echte 
sleuteljaren voor de kunstenaar. 
De kleuren wit en blauw be
heersen zijn palet. Hij schildert 
gebruiksvoorwerpen, die gelei
delijk herleid worden tot louter 
tekens. De schriftuur is naast de 
materie van het grootste belang. 
Intussen is hij op zoek naar een 
fijnere materie dan olieverf; hij 
mengt er dan ook plakkaatverf 
onder. Halfweg 1951 betrekt hij 
een atelier in de Rue Santeuil in 
Parijs. Karel Appel en Cor-
neille, de Cobrakunstenaars, 
zijn er zijn buren. Tot ongeveer 
1959 kleeft hij een tachistisch 
expressionistische -wijze van 
schilderen aan: het eigenlijke 
schildersgebaar w^ordt sneller, 
spontaner en vrijer met tekens, 
die in de materie verzinken. 
Deze periode in zijn ontwik
keling wordt gekarateriseerd 
door een grote dynamiek, een 
felle heftigheid en een schijn
bare wanorde. De basiskleuren 
zijn bruin, oker, diverse grijs
waarden, zwart en wit. 

In 1959 betrekt Bogart een ate
lier in Brussel. De volgende 
jaren verblijft hij ook af en toe in 
ItiJië. De nieuwe reeks werken 
kan omschreven \vorden als een 
vibratie van toetsen, die met een 
zekere regelmaat over het vlak 
lopen. 

BRUSSEL 
Na deze erg ritmische periode, 
waarin de werken nog altijd op 
een schildersezel werden ge
maakt, komt er in 1961 een 
grote ommekeer in de artistieke 
ontwikkeling van Bram Bogart. 
Vanaf nu komen zijn w^erken op 

Zaalzicht van de Bram Bogart-retroöpektieve in het Museum voor Moderne Kunjt in Oodtende 

de grond tot stand. Hij over
spant zijn panelen nu met jute 
en brengt daarom een cement-
achtige specie aan van kleur-
pigment, gemengd met olie, pig
ment met water, mengvemis, 
siccatief (bindmiddel van een 
metcialrest met vet- of harszuur; 
verhoogt ook de droogsnelheid 
van de olieverf) en krijtwit. Met 
troffels, schommelend tussen 
50 cm en 2 meter breedte, 
brengt de kunstenaar de brij op 
het doek aan. E^n aldus ge-
koncipieerd werk vertoont na
tuurlijk sculpturale allures en 
zelfs architekturale verwant
schappen. Toch gaat het hier in 
eerste instantie om schilder
kunst, weHswaar „materiële 
schilderkunst", die een zeer fy
sieke benadering vereist, zowel 
van de maker als van de toe
schouwer. Te noteren valt hier

bij, dat Bram Bogart zich in 
deze schilderwijze heeft ontpopt 
tot een werkelijke vernieuwer 
en revolutionaire, die aldus een 
nieuwe bijdreige, een andere di
mensie heeft geleverd voor de 
ontwikkeling van de moderne 
Westerse kunst. Hij was hierin 
een duidelijke voorganger van 
die andere, wereldberoemde 
materiekunstenaars, zoals bij
voorbeeld de Spanjaard Antoni 
Tapies en de Zwitser Daniel 
Spoerri. 

Intussen had Bram Bogart 
reeds enkele belangrijke ten
toonstellingen gekend en wer
den ook werken van hem door 
musea en verzamelaars aange
kocht. In 1962 komt hij in kon-
takt met de kunstenaar Bengt 
Lindström, die hem aanbeveelt 
bij de direkteur van het Sunds-
vall-museum. Er volgt een reeks 

'Blauw Delft'' uit 1950. 

tentoonstellingen in Z-weden. 
Vanaf nu wordt Bogart veel 
gevraagd als exposant. 

OHAIN 
Van 1963 tot 1987 woont en 
werkt Bram Bogart in een ver
laten kasteel van het Waals
brabantse plaatsje Ohain. In 
1962 was hij gehuwd met zijn 
landgenote Abelina Sjoukje 
Vos, alias Leni, die hij in 1958 
had ontmoet. In 1964 worden 
24 grote panelen tentoongesteld 
in het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel. Ook zijn doch
tertje Cornelia werd geboren. In 
'65 werd hij laureaat van de 
Belgische kritiekprijs 1963-64. 
In 1967 wordt dochter Inge 
geboren. Twee jaar later neemt 
Bogart de Belgische nationa
liteit cian. In 1971 wordt zijn 
zoon Bram geboren. 

In het midden van de jaren '60 
vi^ordt zijn werk veel geome-
trischer. 2 of 3 kleuren worden 
nu als grote, hevige vlakken 
naast elkaar geplciatst of zelfs als 
monochrome entiteiten stciande 
gehouden. Tussen 1964 en '70 
komt ook het teken terug. Het 
schildersgebaar groeit uit tot 
een teken van een ruit, een 
cirkel, een rechthoek, die nu 
voor het eerst het hele vlak gaan 
beslaan. 

In tegenstelling tot Piet Mon
driaan, van wie Bram Bogart 
het evenwicht tussen de span
ning en de leegte overnam, 
wordt de geometrische streng
heid bij Bogart door de materie 
gemilderd. Na 1970 duikt een 
meer speelse manier van wer
ken op. De geometrie van het 
vierkant wordt doorbroken, 
doordat Bogart de materie laat 
overvloeien over de rand van 
het schilderij. Zijn ingesteldheid 
wordt als het \vare barokker: de 
gebruikte materie wordt steeds 
maar dikker en sensueler. Het 
teken wordt in de vorm van een 
rond gestolde beweging gevat. 

Vanaf 1980 worden diverse re-
trospektieven met het oeuvre van 
Bram Bogart opgezet (Knokke, 
Rotterdam, Gent, Delft). 

KORTENBOS 

Het oeuvre van Bram Bogart 
slingert zich tussen een barokke 
lyrische gedrevenheid en een 
meer geometrische en vooral 
minimalistische ingesteldheid. 
Zo wordt zijn werk vanaf 1984 
•weer gekenmerkt door de her
opleving van een weelderig 
kleurgebruik. 

In 1985 koopt Bogart een vroe
gere papierfabriek in het hart 
van Brussel, waar hij zich in 
1987 gaat vestigen en die van
daag nog enkel tijdelijk verblijf 
voor de kunstenaar, die onder
tussen in Kortenbos de rust van 
de natuur teruggevonden 
heeft. 

De huidige retrospektieve ten
toonstelling te Oostende bevat 
ongeveer 150 werken uit xowcX 
binnen- als buitenlandse private 
en openbare instellingen. Dit is 
dan ook een zeer belangrijke 
expositie, om kennis te maken 
met deze interessante kunste
naar, die zoals reeds gesteld een 
opmerkelijke bijdrage leverde 
tot de uitzonderlijke gevarieerd
heid en originaliteit van de Wes
terse moderne kunst. 

Wij kunnen u deze tentoon
stelling dan ook aanbevelen. 
Graag vermelden wij hierbij dat 
het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst te Oostende 
werd uitgebreid met een nieuwe 
vleugel van 2.000 vierkante me
ter. Met eerbiediging van de 
reeds bestaande museumruimte 
in dit oude grootwarenhuis, be
draagt de expositieruimte nu tot 
lO.OOO vierkante meter. 

Tijdens uw^ bezoek aan de Bo-
gart-tentoonstelling kunt u ook 
moderne sieraden (1964-1993) 
uit de koUektie van de Ame
rikaanse Helen Williams Drutt 
bezichtigen. 

Dirk Stappaerts 

c» Retrospektieve Bram Bogart 
in Miuteiun voor Moderne kurut 
Oostende, nog tot 24 september 
1995. Toegangsprijzen: 200 fr., 
reduktiebouders: 160 fr., 50 fr. 
Jongeren -16j. gratie. Info: 
059/50.81.18. DagelifLi van 10 
tot 18u., gestoten op nuuindag. 

Waarom wil 

Geert Hoste 
koning worden 

Eind september 
komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 

HOWARDS END 
Een film om thuis voor te blijven. De Britse hypokriete klasse
maatschappij van rond de eeu-wwissehng wordt schaamteloos 
in d'r blootje gezet. En daar houden wij van. Emma Thompson, 
de hoofdrolspeelster, kreeg voor haar prestaties een Oscar. En 
terecht. (Ka 2, om 20u.45) 

EASY RIDER 

Toen rcgiééeur Denn'u Hopper (teverw akteur in deze film) de 
totaal onbekende Jack NichoUon aantrok voor een bijrolletje voor 
deze nodtalguche prent over toe^i tanden in de Jaren '60, zal hij zich 
wel nut hebhen gerealiseerd dat hij een wereQdter lanceerde. 
Prachtige muziek van o.a. The Byrdé en The Band. ( T V 2, o m 
20u.30) 

Z O N D A G 10 SEPTEMBER 

THE RIGHT STUFF 
Satirisch epos over de strijd om de ruimte tussen de Amie-
rikanen en de Russen. Adembenemende fotografie, een boei
end scenario en topakteurs. Kortweg: een klasse-füm. (VT4, 
om 20u.40) 

MAANDAG 11 SEPTE2V1BER 

THE WAY WE WERE 
Nostalgie en liefde met als raam de kommunistenjacht uit de 
jaren 50-60 in de VS. Een prachtig akteerwerk door het 
ongeëvenaarde duo Barbara Streisand en Robert Redford. En 
de nostalgische muziek van Marvin Hamlisch! Die was een 
Oscar waard. (TV 2, om 22u.l5) 

THE NAKED GUN 
Nonsens in overdrive én met klasse. Gebracht door een team 
van meesters in het genre, geleid door een begenadigde David 
Zucker. (VT4, om 21u.l5) 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 

THE ADDAMS FAMILY 
Ka 2 is er vroeg bij: The Addams Family, de suksesvoUe 
horror/comedy-film uit 1991 nu al kunnen programmeren! 
Deze filmversie van de populaire TV- en stripreeks w^erd een 
kaskraker van jewelste. Knotsgekke, Flodder-achtige familie
toestanden, krankzinnige grappen enz. Vrijblijvend amu
sement van de hoogste plank. (Ka 2, om 20u.) 

D O N D E R D A G 14 SEPTEMBER 

(VTM, om 21u.30) 

THE SEVEN-UPS 
E^n film die uitpuilt van het (goede) stuntwerk en spannende 
achtervolgingen. Een „betere" in zijn genre. (VT4, om 
21u.l5) 

THE ADVENTURES OF DON JUAN 
Wij mogen al eens over de schreef gaan. De Duitsers 
presenteren ons de zeventiende-eeuwse losbol en vlinderaar 
Don Juan die ditmaal zijn koningin uit de klauwen van een op 
macht beluste minister redt (de geschiedenis herhaalt zich). 
Don Juan van dienst is de charmante ErroU Flynn en deze rol 
is hem op het lijf geschreven. (D 1, om. Ou.50) 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 

BATMAN RETUNS 
Kaskraker dank zij het akteerwerk van o.a. Danny de Vito, 
Christopher Walken, Michael Keaton en uiteraard het prach
tige lijf (maar ook het goede akteerwerk) van Michelle Pfeiffer 
en natuurlijk de faam van de Batman-Strips en de eerste 
Batman-film. (VTM, om 21u.) 

HERSENBREKER 
OPGAVE 47 
HORIZONTAAL 

1. Kledingstuk dat doet den
ken aan een (noord-) Duitse 
stad of een Antwerpse wijk 
(4) 

6. De afwezige bruidegom! 
(10) 

7. Hierlangs komt milieuver
vuilend spul naar buiten 
(7) 

9. Miniem stukje brood (7) 

10. Deze schaal schijnt zich 
door de ruimte te bewegen 
(3) 

12. Wapens die in een anato
misch laboratorium ter 
hand worden genomen 
(13) 

13. Dit woud is afkomstig van 
een korenveld (7) 

15. Dronkemanspraat uitslaan 
(6) 

17. Weggegeven (9) 

18. Deze jongen is zijn meisje 
kwijt (3) 

20. Wat spijtig! (6) 

VERTIKAAL 

1. Vmd je in een sloppenwijk 
(4) 

2. Kort, maar wel gekleurd 
tijdvak (3, 6, 7) 

3. Radeloze toestand tijdens 
de beoefening van een po
pulaire sport (13) 

4. Pronkzuchtig deel van een 
koffiekan (8) 

5. Zonder blikken of blozen 
(12) 

8. Bij zo'n viering verschijnt er 
zeebanket op tafel (11) 

11. Naar keuze: 11111 o f + + 
(4) 

SATERDAG 

14. Wordt de spiegel van de ziel 
genoemd (3) 

16. Voormalige handelsartike
len? (5) 

19. Klein stukje lichtgevend 
element (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 46 
Horizontaal: 4. afstijgen; 5. één 
minuut; 6. enkele; 7. loon; 8. 
lire; 9. honk; 12. kram; 13. idee; 
14. fopperij; 15. slak; 16. bucht; 
17. restant; 20. oasen; 21. on-
getekend; 22. ets. 

Vertikaal: 1. pieptoon; 2. as-

sisenhof; 3. Tijl Uilenspiegel; 4. 
aan de beterhand; 5. eindin-
druk; 10. bagage; 11. lest best; 
15. sta; 18. node; 19 les. 

Uit de juiste inzendingen werd 
H. Hollanders, Guldenroede-
straat 30 te 9030 Mariakerke, 
geloot. Zij/hij mag binnenkort 
haar/zijn prijs thuis verwach
ten. 

De gele briefkaarten met de 
oplossingen van opgave 47 w^or-
den verwacht ten laatste op 
maandag 18 september, op ons 
adres: Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

AHASVERUS 
„Belgische parUntenttleden 
dobberen dtuurloo<i" 
Uu Abtuiveriu» 

Wat had je anders gedacht? 

© 
15 jaar Gordel 
En reeds kraaiepootjes 

© 
Zetduivei: 
Prof. Van Scherven 

© 
Parlementsleden in Stille 
Zuidzee...Papeters 

© 
Zetduivei: 
Kraainempoten 

© 
Gerecht geeft pers bolwassing 
...Met shampolitie? 

EN OOK DIT NOG... 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 

ANNIE M.G.SCHMIDT 
Hommage van enfant terrible Paul de Leeuw aan de geniale 
taaikunstenares Annie M.G. Schmidt. (Ned. 3, om 19u.l2) 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 

VOETBAL 
Feestdag voor voetbalminnend Vlaanderen: vandaag is de 
topmatch Eendracht Aalst-Standard hét sportgebeuren van de 
dag. Al onze Vlaamse zenders zullen er uitgebreid aandacht 
óian besteden. Wij duimen voor den Eendracht! Alle Vlaamse 
zenders 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 

VOETBAL 
Het televisie-gebeuren staat vanavond helemaal in het teken 
van het voetbal met twee Vlaamse ploegen in de strijd: Levski 
Sofia-Eendracht Aalst (UEFA-beker) (Ka % om 18u.20) en 
Lierse-Benfica. (Ka 2, om 20u.20) 

HET LEVENSLIED 
De Nederlandse bekende akteur Thom Hoffman praat met de 
al even bekende Nederlandse choreograaf Rudi van Dantzig 
over hun werk en over ,,het leven". (Ned. 1, om 21u.56) 

D O N D E R D A G 14 SEPTEMBER 

VOETBAL 
Te veel van het goede: Club Brugge-Shaktyor Donetsk 
(Oekraïene). Europese Beker voor Bekerhouders. (Ka 2, om 
19u.50) 
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D e redak t ie on tvang t g r a a g 
br ieven van lezers. N a a m 
loze, scheld- en smaadbr ie -
ven gaan de s c h e u r m a n d in. 
D e a n d e r e publ iceer t zij, 
naa rge lang e r plaats is. 

D e redak t ie b e h o u d t zich 
he t r ech t voor b r ieven in te 
ko r t en en pe r sk laa r te ma
ken . 

Br ieven w o r d e n o n d e r t e 
k e n d me t n a a m en plaats 
van he rkomst , tenzij de 
schrijver ve rzoek t initialen 
te geb ru iken . 

JAMBOREE 
Tijdens de J a m b o r e e in D r o n -
ten b leek i n d e r d a a d nog m a a r 
eens da t he t W K S M niet zo 
Vlaams is als he t we l wil zijn. 

In de talloze publ ikat ies on
de r s t r eep t he t W S K M he t 
Vlaamse k a r a k t e r van d e 
scou t sbeweging en de Vléiamse 
•wortels van de bevv^eging. 
„Scou t ing wil actief m e e w e r k e n 
aan de ve rde re o p b o u w v a n een 
identi tei t van de Vlaamse volks-

f emeenschap" . „ ( . . . ) V V K S M 
eeft d a n ook bi jzondere aan 

dach t voor de ve rde re ontplooi
ing van de Vlaamse gemeen
schap d o o r Jiktieve belangstel
l ing te be tonen voor he t ve rde r 
bepa len v a n een eigen men
taliteit en identi tei t ." Tot daa r 
he t w o o r d . 

M a a r tussen w^oord en d a a d is er 
v o o r het W K S M bhjkbaar een 
hemelsbreed verschi l . E r is in 
België geen overkoepe lende fe
dera t ie boven de N e d e r l a n d s 
talige federatie W K S M en 
F O S en de' Frans ta l ige fede
rat ies F S C , G C B en F E E . 
W a a r o m dan op de J a m b o r e e , 
als scou tend Vlaande ren n a a r 
bu i t en k a n t reden , een p s e u d o -
koepel k reë ren w a a r n i emand 
zich goed bij voel t? 

K u r t H i m p e , 
G r o e p s l e i d e r W K S M , 

I z e g e m 

DIKSMUIDE(l) 
Ik w a s aanwez ig op 17 augus tus 
én op de Bedevaa r twe ide én in 
S teens t ra te . 

D e toesp raak van Lionel Van-
d e n b e r g h e in D i k s m u i d e k a n ik 
volledig onderschr i jven. D e toe
sp raak van Clem D e R i d d e r in 
S teens t ra te eveneens . H e t ver 
schil ligt in de v e rw o o rd i n g : de 
ene keer door een nuch te re 50-
jar ige en de a n d e r e kee r d o o r 
een romant i sche d ich te r van 75 
jaar. 

F. O s t y n , 
W a r e g e m 

DIKSMUIDE (2) 
D e jaarlijkse I J z e r b e d e v a a r t is 
ten goede geëvolueerd . H e t w a s 
dit j aa r een ve rademing rus t ig 
van de bedevaa r t te k u n n e n 
genieten, al w a s de hele p r o -
g rammat i e eigenlijk van he t 
goede een beetje teveel. E e n 
bedevaa r t die aanze t te tot na
d e n k e n en bez inn ing én je ei-
genhjk niet k o u d kon laten. O o k 
o m w a t er in je eigen leefkring 

f ebeur t . E e n bedevaa r t zonde r 
adaver - en marsmuziek , zon

d e r para-mil i ta i r V N J - g e d o e , 
zonde r s to rende Blokacht ige 
geluiden. 

Velen h e b b e n he t in V laande ren 
n o g altijd moeilijk om de t ra
dit ionele w^aarden om te zet ten 
in konk re t e daden . D a t G o d s 
v r e d e au ten t i eke r is d a n ver
d raagzaamhe id lijkt mij kom-
maneuker i j . H e t gaa t niet om 
he t w o o r d . H e t gciat o m de 
be tekenis v a n he t w o o r d , d e 
lading die de vlag dekt . In k o o r 
roepen voor amnest ie , m a a r zelf 
niet k u n n e n ve rgeven - ik h e b 
he t d a n nog niet over ve rge ten -
o m w a t er r o n d o m jou al eens 

misloopt of niet in je k r a a m past , 
gaa t mijn besche iden gezond 
ve r s t and te boven . M o c h t de 
hele Vlaamse beweging , op lin
ker- m a a r ook op de rechter 
oever, voor de eigen d e u r en op 
de eigen s toep k u n n e n reali
seren •waar er me t zoveel ver -

bcial gekweld om g e s c h r e e u w d 
•wordt, V laanderen zou er zo
veel mooier uitzien. 

W a n t gaa t he t hen •wel om h u n 
eigen volk, o m h u n eigen ge
meenschap , om h u n eigen 
Vlaa.nderen? O f gaa t het om 
h u n eigen 'ik' da t ze •willen 
opleggen a a n de ande ren , o n d e r 
het m o m van het b e w a r e n van 
de t radi t ionele w^aarden. 

Als he t g ros van de r ech te roever 
blijft zi t ten •wanneer op de lin
ke roeve r de Vlaamse Leeu^w 
w^ordt gezongen, d a n schiet mijn 
ve r s t and tekor t . Bhjkbaar is de 
Vlciamse L e e u w dan niet l anger 
mee r het vo lkshed van heel 
V laanderen . Al thans voor de 
rechteroever . Kri jgen •we er 
s t r aks een tweede voUcshed 
bij? 

D e s tap is gezet . H e t I J z e r -
bedevaa r tkomi tee heeft gelijk 
gekregen . Alle demokra t i sche 
Vlamingen met gezond ver
s tand, me t he t sociale ha r t o p de 
juis te p laa ts e rvoeren z o n d a g 
da t •we nog met velen zijn. N u 
moeten vv̂ e v e r d e r samen^wer-
ken . O o k me t he t Vermeylen
fonds en he t Wil lemsfonds . 
Zelfs me t de CVP. D e d e m o -
kra t ie en he t p lu r ahsme moeten 
ove rwinnen . D a a r v o o r neem ik 
e r g r aag de r ech te roever bij . 

M i g u e l S t a s , 
Aa l s t . 

DIKSMUIDE (3) 
c l e m de Ridder, ge^vezen on
dervoorz i t t e r van he t I J z e r b e -
devaar tkomi tee , sp reek t over 
een „zelfs tandig V l a a n d e r e n " en 
krijgt in S teens t ra te app laus . 
Lionel Vandenbe rghe , voorzi t 
te r v a n he t I J z e r b e d e v a a r t k o -
mitee, sp reek t over een „zelf
s tandig Vlaianderen" en •wordt 
op de „ r ech te roeve r " gekon tes -
teerd . 

Begri jpe •wie k a n . Spreik Van
d e n b e r g h e in D i k s m u i d e niet 
over een zinloze diskussie? 

P. D e p u y d t , 
M i d d e l k e r k e 

VAN GERVEN (1) 
Z o n d e r mede^weten, laat s taan 
a k k o o r d van he t Davids fonds , 
eiste voorz i t te r Van G e r v e n in
sp raak in het I Jzerbedevs ia r t -
komitee . 

I n sp raak eisen in a n d e r e ver
enigingen en terzelfderti jd dik-
ta tor iaal de eigen verenig ing lei
den . 

D i t zegt meteen ook veel over 
de bedoel ingen van he t I J z e r -
bedevaarde r s fo rum. 

N u blijkt da t Lionel Vanden
b e r g h e en z 'n komi tee inder
d a a d mee r dan ooit onze s teun 
ve rd ienen . 

D i t Dav ids fonds heeft niet in 
j anuar i m a a r n u een a n d e r e 
voorz i t te r nodig . 

M . G a r d e n , 
K o r t r i j k 

VAN GERVEN (2) 
Prof. Lieven Van Gerven , boeg
beeld en init iat iefnemer van he t 
Inspraak-1 J z e r b e d e v a a r d e r s f o -
r u m hande lde zonde r m e d e w e 
ten, zonde r inspraak , z o n d e r 
g o e d k e u r i n g v a n zijn R a a d van 
Beheer . 

N u w o r d t hij — te rech t — af
geschoten d o o r zijn Beheer -
raad . D a a r m e e heeft Van Ger 
ven alle k red ie t ver loren, niet 
alleen als voorz i t te r van he t D a -
•vidsfonds m a a r ook als O W -
voorzi t ter . 

O n d e r t u s s e n is veel schade toe
gebrach t : t w e e d r a c h t in d e 
Vlaamse herweging, schade a a n 

het Davids fonds , schade aan he t 
I J z e r b e d e v a a r t g e b e u r e n . 

J a m m e r toch da t de ve rk la r ing 
van de R a a d van Behee r van het 
Da-vidsfonds niet e e rde r kwcmi. 

L . VandeTveghe, 
A n t w e r p e n 

nv de winne-fabrisac 

~^ / mljTostraat 128 
\ / B 9200 aoboonaarde 

^ dandsrmonde 
062/42 33 04 - 42 se 16 

drukkerij 

typo 

offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

*^ HOTEL B0X4NIEK*** - Brugge '^ 
Sfeervol hotel ID een 18de eeuws smaakvol 
gerestaureerd herenhuis Gelegen m een nistige 
straat op enkele minuten van de Burg en bet 
Marktplein, l H ideaal uitgangspunt om deze 
historische stad te ontdekken 411e kamers hebben 
privé badkamer met bad of douche, wc, telefoon, 
klokradio en T\ LifL 

Prijs voor 2 personen: 2.600 F 
(inklusief bufTetontbijt) 

[ ' J ^ R ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ h B r ^ e - ^an 
l \rranB;ement nom»" 

4.700 to. 5700 p « por̂ ooD dne 

Sfaaltfstraal 23,8000 BRtlGCE. Tel 050)^14.24. fat 050/34.5939 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontinoetiiigscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

' DEVRIESE -
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan briigge-ooslkamp . 
\ 050 35 74 04 / 

l 
WOONIDEE 

Cecile Moonen 
Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben hart en tijd voor U 

Gordi|nen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woon Idee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten • Visfondue 10 soorten •"» • "99® 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

• >fermees 
^ . A . / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTHGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfriuizen) 
Tel. 053/70.0664 

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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UMIJTER 
HET SCHOOLTJE VAN KOMEN II 

KONINKLIJKE TUSSENKOMST HERSTELDE RUST 
In Wervik werd op zaterdagavond 29 Mptember 1979 de 
échade genieten die de Waabe gendarmed tijdene de 
betoging hadden veroorzaakt. Een plaoötelljke dokter 
verwijderde een nylonkogeL uit de t)chouder van een betoger. 
Aan de persfotografen werd de kogeUrulag in een megafoon 
getoond, een betoger droeg het toe<iteLoni de schouder toen op 
hem werd gemikt. De Waabe gendarmes hadden inderdaad 
het bevel „op manshoogte schieten!" wel degelijk op
gevolgd... 

H
et •was op maandagoch
tend 1 oktober uitkijken 
hoe de pers verslag zou 
uitbrengen over de Waalse 

furie in Komen. Alle kranten, 
ook de Franstalige, kloegen de 
gewelddadigheid van de gen
darmes cian, hun reporters ston
den trouwens met de neus op de 
feiten. Zij bevestigden het bevel 
om op manshoogte te schieten, 
gehoord te hebben. Vooral de 
foto's van persfotograaf Jean 
Guyaux lieten geen onduide
lijkheid bestaan. 

NET NIET VOEREN 

Het weekblad W I J versloeg de 
gebeurtenissen in grote op
maak. Toon Van Overstraeten 
schreef:„Wij hebben beroeps
halve of als deelnemer, in onze 
loopbaan van Vlaams-nationa
list én joernahst, menige be
toging meegemaakt. We hebben 
Latos en Sclep -weten sterven op 
de zwartste dag van Z-wartberg. 
Maar nooit, en ook toen niet, 
hebben wij dergelijke horde 
handhavers gezien! " 

W I J bracht ook een vraagge
sprek met Gustaaf Van der 
Biest, de ambtenaar uit Zand
bergen, die in de schouder was 
getroffen door een nylonkogel. 

Dokter Mahieu van Wervik die 
de kogel verwijderde bevestigde 
dat een dergelijk projektiel in de 
hart- of de longenstreek do
delijk is of vreselijke letsels kan 
veroorzaken. Bij de politie van 
Wervik werd een klacht wegens 
poging tot doodslag neergelegd, 
de kogel vergezelde het doku-
ment. Het dossier kwam in han
den van het Waals parket en 
geraakte in de doofpot. 

Vic Anciaux stelde CVP-voor-
zitter Leo Tindemans voor om 
onder de Vlaamse partijvoor
zitters de zaak te bepraten maar 
Tindemans hield de boot af, ook 
Karel Van Miert (SP) en Wdly 
De Clercq ( P W ) vonden het 
niet nodig om een oplossing te 
zoeken. In een brief sian de 
opperbevelhebber van de rijks
wacht vroeg de VU-voorzitter 
uitleg over het rijkswachtge-
weld in Komen, hij kreeg een 
nietszeggend antw^oord. In het 
TV-programma Konfrontatie 
verklaarde premier Alartens dat 
de verantwoordelijkheid voor 
het geweld bij de VU-betogers 
lag. 

Het schooljaar was ondertussen 
reeds een maand gevorderd. 
Aan het weekblad W I J ver
klaarde Paul Sergier, voorzitter 
van de Vlaamse vriendenkring 
van Komen, te hopen dat het 
met Komen niet de weg van 
Voeren zou opgaan. Daar ging 
de Happart-terreur onophoude
lijk door. Sergier vreesde dat de 
Waalse brutaliteiten tegenover 
de Vlamingen nog zouden toe
nemen, zelfwas zijn zoontje van 

twee voor „een kind van een 
SS'er" uitgemaakt. Hij pleitte 
voor het vredig naast mekaar 
wonen van Franstaligen en Vla
mingen maar kloeg een kleine 
kliek frankofonen aan die van
uit haar ,quartier general' in het 
Franstalige kollege van Komen 
stokebrand speelde. 

Met de dag groeide in Vlaan-

1 december 16 handtekeningen 
te verzamelen. Alaar daarmee 
was de kous niet af. Onmid
dellijk na de ontvangst van de 
nieuwe aanvraag begon het Ko-
mens gemeentebestuur de gel
digheid van de handtekeningen 
in twijfel te trekken. 

Midden augustus 1980 besprak 
het schepenkoUege van Komen 
de nieuwe aanvraag, maar er 
•was ondertussen een en ander 
gebeurd. Voor het schooljaar 
van 1979 kon de Vriendenkring 
nog 42 aanvragen voorleggen, 
een jaar later waren er dat nog... 
12. Dat verschil was te wijten 
aan de frankofone terreur die 
een jaar lang ongestraft had 
gewoed. Dreigen met broodroof 
en moord -waren dagelijkse kost 
en er was heldenmoed nodig om 
zich publiekelijk tot de Vlaamse 

Het kleuterkUuje van Komen kwam er dank zij de vojtberadenheid 
van het handvol Vlaanue ouderd, de solidariteit vanuit Vlaanderen 
deed de rest. 

deren de simpatie voor de Ko-
mense Vlamingen, tal van ge
meenteraden en Vlaamse scho
len bleven maar moties onder
schrijven. De regering die deze 
druk aanvoelde speelde de bal 
nogmaals door, nu naar een ,pa
ritair komitee voor de harmo
nische koëxistentie van de ge
meenschappen'. Een orgaan dat 
de bedoeling had naar ,mid
delen te zoeken die het vredevol 
samenleven van de gemeen
schappen in België' moest be
vorderen. 

DE EERSTE SCHOOLDAG 
De Raad van State, om een 
advies gevraagd, oordeelde dat 
er geen enkel wettelijk beletsel 
was om te Komen een Vlaamse 
school op te richten. Op 20 
november vaardigde de rege
ring een Koninklijk Besluit uit 
waarin een Vlaamse school mo
gelijk was. De Vlaamse Ko
menaars werden verzocht voor 

gemeenschap te bekennen. 

Op 1 september 1980 ging de 
eerste schooldag door. Kijkend 
Vlaanderen kon zien hoe die 
dag voor 7 kinderen een nacht
merrie was. Op de weg naar hun 
schooltje moesten zij spitsroe-
den lopen tussen een dubbele 
haag van haat verwrongen tro
nies. Ze werden uitgejouwd en 
op de Hitlergroet getrakteerd. 

Naast dit schandelijk vertoon 
was er nog het politieke aspekt. 
Met name de w îjze waarop de 
Vlaamse leden van de regering-
Martens gezwicht ^varen voor 
frankofone druk. Het schooltje 
van Komen behoorde niet tot 
het gemeentelijk onderwijs, de 
regering had het gemeentebe
stuur, dat de wet herhaaldelijk 
had verkracht en aktief deelnam 
aan anti-Vlaamse terreur, on
gemoeid gelaten. Vooral pre
mier Martens kwam bekaaid uit 
het avontuur. 

Had hij niet verklaard dat te 
Komen de wet zou worden toe
gepast? 

WAALSE FAKTUUR 
In de herfst van 1980 diende 
zich een merkwaardig kompro-
mis aan, een zelden klaarge
stoomde hutsepot met het Ko-
mense schooltje als een van de 
ingrediënten. In de zomermaan
den was een staatshervorming 
uitgedokterd die op I oktober m 
werking trad. Deze voorzag een 
Vlaamse deelregering, een 
Vlaamse raad bevoegd voor ge
meenschap en gewest; een 
Franse deelregering bevoegd 
voor de Franse gemeenschap, 
een Waalse deelregering en een 
Waalse raad bevoegd voor het 
Waalse gewest; een Brusselse 
deelregering. Om deze poespjis 
voor de Vlamingen slikbaar te 
maken mocht het Vlaamse 
schooltje in Komen blijven, 
maar daar tegenover stond 20 
miljard fr. overheidsgeld, bo
venop de reeds toegekende 100 
miljard fr., om de Waalse staal
industrie te redden. Bovendien 
kreeg frankofoon België de ze
kerheid dat de weg Pecq-Ar-
mentières er zou komen, plus 
afwijkende gunstnormen voor 
een Franstahge school in Le-
opoldsburg en in Sankt-Vith! 

Niet alleen de Volksunie pro
testeerde krachtig tegen deze 
koehandel, ook de Vlaamse pers 
k-wam in het verweer. In het 
Belang van Limburg vroeg Hugo 
Camps zich af „Waarom moest 
andermaal de indruk worden 
verwekt dat voor elk Vlaams 
recht een Waalse faktuur komt 
aangewciaid?" 

Manu Ruys in De Standaard: 
„De instandhouding van de 
Vlaamse klas -wordt gebruikt 
om 16 Waalse scholen met te 
weinig kinderen te handhaven. 
Daarenboven krijgt Wallonië de 
autoweg over Vlaams grond
gebied -waarvan in de Westhoek 
•wordt beweerd dat hij de ver-
•waalsing van de streek zal be
vorderen. (...) Het is het zo
veelste vergelijk dat niemand 
te-vreden stelt." 

Gazet van Antwerpen: „Het is dui
delijk dat een land dat op zulke 
wijze ,,bestuurd" -wordt regel
recht zijn ondergang tegemoet 
gaat. ' 

Begin oktober bracht het week
blad W I J een vraaggesprek met 
mevTou-w X, een Vlaamse moe
der uit Komen. Deze dame 
leefde sinds de eerste schooldcig 
op de rand van een zenu-w-
inzinking. 

Mevrouw X: „Stel a toch eenó 
voor, ge dtuurt uw kleuter naar een 
VlaanUe school en daar staat een 
bende aan de dchoolpoort die u uit
maakt voor ,con', voor zwljnenmoe-
der, die minutenlang ongedtraft kan 
scanderen: „Ilfaudralt tuer towi eed 
cond!" En de burgemeedter kijkt 
zonder meer toe. 

De Heksen van Komen waren 
geboren! 

Ondertussen raakte de regering 
nog meer in de puree door de 
mogelijke plaatsing van Ame
rikaanse kernraketten, een 
drastisch bespanngs- en her
stelplan, een staatshervorming 
die wrevel op-wekte, de fratsen 
van Happart... 

'^^^ VOLKSÜ^^ 

Op 4 oktober bood Martens de 
koning het ontslag van zijn re
gering aan, de koning gaf Mar
tens de opdracht een nieuwe 
regering samen te stellen: Mar
tens-IV. Het nieu-we kabinet 
ging zich toeleggen op de ka-
tastrofale toestand van de rijks
begroting: een schuldenlast van 
2.000 miljard fr. Er kwam een 
noodplan dat echter niet aan-
Vciard werd door de socialis
tische leden van de regering. Er 
restte Martens niets anders dan 
opnieuw ontslag. Vijf dagen la
ter trad Mark Eyskens in de 
arena aan het hoofd van een 
ietwat onortodoks samengesteld 
kabinet. Zo trok hij voor de 
funktie van minister van Fi
nanciën de gew^ezen goeverneur 
van de Nationale Bank, de 71-
jarige Robert Vandeputte, aan. 

KONINKLIJKE 
TUSSENKOMST 

Ondertussen ging aan de 
schoolpoort in Komen het 
schandelijk vertoon verder. 
Elke morgen -werden Vlaamse 
kinderen en hun ouders voor 
schorriemorrie uitgekreten. 
Voor de RTBf de gelegenheid 
om de prangende dokumentaire 
Led dorctèred de Comlned te 
draaien. Op 12 oktober besliste 
Philippe Busquin, de Waalse 
minister van Onderwijs, het 
kleuterschooltje te sluiten. De 
kinderen werden opgevangen in 
het Vlaamse kultuurcentrum 
Huize Robrecht van Koddel, de on
derwijskosten werden gedragen 
door het Vlaamse ministerie van 
Onderwijs. 

In zijn boek Een machtelvod mi
nuter (1982) doet Robert Van
deputte relaas van de gebeur
tenissen. 

R. Vandeputte: „Op 9 oktober 
hebben de betrokken minldterd be
treffende deze aangelegenheid de hele 
dag beraaddlaagd. Er kwam geen 
oploddlng. De eerdte mlnuiter nam de 
hele zaak zeer errutlg op. Hlj wilde, 
zolang het geval te Komen niet 
geregeld wad, geen mlnuiterraad 
meer houden voor de afhandeling van 
de tapende zaken en hij wenkte het 
dtaaldoddler gewoon te blokkeren." 

Wat in Komen vertoond ^ve^d 
grensde inderdaad aan het on
voorstelbare, geen enkele 
Vlaamse minister kon dit nog 
langer blijven dulden. Nadat de 
BRT De Hekden van Komen had 
uitgezonden -was de afschu-w al
gemeen. 

In zijn openhartig boek sluit 
Vandeputte de zaak met één 
zinnetje af:„Wegens een tussen
komst van de koning, werd in
eens aan de herrie betreffende 
Komen een einde gesteld." 

Alaar de verhoudingen in de 
regering waren zo verziekt dat 
Eyskens geen andere uitweg 
zag dan ontslag en het uitschrij
ven van nieu-we verkiezingen, 
die gingen door op zondag 8 
november. 

Voor de VU vielen die echt wel 
mee, de 14 kamerzetels van 
1978 werden er -weer 20. Deze 
goede uitslag was o.m. te dan
ken aan haar inzet voor het 
Vlaamse schooltje in Komen. 

(mvl) 
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