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EN WAT INDIEN SERVIËRS 
NIET PLOOIEN? 

NAVO ZET 
KRUISRAKEHEN IN 
De Navo blijft doorgaan met luchtaanvallen op stellingen 
van de Bo<fnL)che Serviërs. Daarbij werden zondagavond 
zelp voor het eer<it Tomahawk-krui^raketten afgevuurd. 
De Boénuche Serviërs geven echter nog geen krimp. Ze 
weigeren voorabnog te plooien naar de eié van de VN om 
hun zware wapend terug te trekken tot 20 kilometer buiten 
Sarajevo. Ruöland maakt zich éteeds Lu)tiger op die Navo-
bombardementen. In Geneve werd inmiddeb verder on
derhandeld over de verdeling van Bosnië. En de Kroaten 
bleken zich in de heroverde Krajina schuldig gemaakt te 
hebben aan gruwelijke oorlogsmisdaden. 

D e T o m a h a w k s 'werden volgens 
de N a v o ingezet o m d a t he t 
slecht ^veer w a s . D e z e kru is 
rake t t en zijn immers niet af
hankeli jk van he t w^eer. Z e he 
ten bovend ien zeer precies te 
zijn en vliegen laag bij de g r o n d 
w a t hen nagenoeg o n k w e t s b a a r 
m a a k t voor luchtafweer. Boven
dien w o r d e n geen levens v a n 
Navo-p i lo ten op he t spel gezet . 

DE THUIS 
VAN IEDEREEN 

H
et is Open Monumentendag 
geweest en 1 op 10 Vla
mingen heeft er gebruik van 
gemaakt. Men spreekt van 

een sukses. Ook het partijbestuur 
van de Volksunie drukt zijn te
vredenheid uit, het hoopt dat de 
beleidsmensen op de ingeslagen 
weg verder zullen gaan. Toch 
noopt deze tevredenheid tot en
kele bedenkingen. 

Sinds de nieuwe Vlaamse regering 
aan het bewind is werd de be
voegdheid over monumenten en 
landschappen onder twee ver
schillende departementen ver
deeld. Het nut van een dergelijke 
opsplitsing is betwistbaar omdat 
,,een monument nooit alleen staat" 
maar steeds een onderdeel van een 
landschap is en omgekeerd. Ook 
omtrent de voorstellen van de 
nieuwe minister Luc Martens, be
voegd voor monumentenzorg, 
moeten er bedenkingen gemaakt 
worden. De minister wil dat be
zitters van monumenten belas
tingsvoordelen krijgen. Dat is een 
edele gedachte maar tot nader 
order behoort het verlenen van 
dergelijke voordelen (nog) niet tot 

de bevoegdheid van de Vlaamse 
regering, wel tot deze van de fe
derale. Het is nogal goedkoop om 
monumentenbezitters begerig te 
maken naar financiële voordelen 
waarover men niets te zeggen 
heeft. Ook aangaande het toe
kennen van meer zeggingschap 
aan gemeenten en provincies over 
monumenten is het toch wel even 
opletten. De vraag is groot of 
lokale besturen voldoende be
stand zijn tegen de druk van 
bouwpromotoren. Het is geweten 
dat zij het zo niet voor ,oude 
gebouwen' hebben en ze liever 
tegen de vlakte zien om ze door 
nieuwbouw te vervangen. 

Hetzelfde geldt waardevolle land
schappen waar w êl altijd plaats is 
om er wat nieu^vs te plannen. 

In zijn pas verschenen boek over 
bizarre bou%vwerken in Neder
land en België vat de kunsthis
toricus Wim Meulenkamp de 
ernst van de toestand goed samen. 
„Wat me bij mijn omzwervingen 
door Nederland en België het 
meest trof is de mate waarin het 
oude landschap verdwijnt, gekop
peld aan een bijna totaal gebrek 

M a a r bovena l w e z e n müi ta i re 
exper t s op het feit da t de inzet 
van de T o m a h a w k s een aan
du id ing v o r m e n da t de N a v o de 
k r a c h t en de w e e r s t a n d van de 
Bosnische Serviërs onde r scha t 
hebben . 

D e z e Bosnische Serviërs be
schuld igden de N a v o e rvan de 
bu rge rbevo lk ing niet te spa ren . 
Z e be'weren da t er veel d o d e n en 

aan historisch besef, een collectief 
geheugenverlies, zowel bij de bur
ger als bij de merkwaardige dier
soort de politicus. Rottige ham
burgertenten, nieuwe wijken, 
nieuwe wegen, nieuwe .bedrijfs-
parken' overspoelen het platte
land, dat toch al vanaf de jaren 
zestig door de desastreuze .land
inrichting' en .planning' bijna tot 
onherkenbaarheid is verminkt. 
Het wordt nooit meer wat." 

Het is een harde ontleding van een 
toestand waarvoor wij met z'n 
allen verantwoordelijk zijn en ons 
dienen te schamen. 

Op de eerste plaats de mensen die 
het beleid bepalen en uiteindelijk 
hun handtekening zetten onder 
nieuwe projekten. Onze landen 
zijn reeds zo volgestouwd met 
allerlei dat scherpe keuzen moeten 
gemaakt eer ons landschap nog 
verder wordt opgebruikt. Eerder 
dan steeds aan nieuwbouw te den
ken moet de leegstand in de stads
en dorpskernen aangepakt wor

den. Daar"kunnen belastingsvoor
delen spelen, daar kan de bouw
nijverheid zich uitleven. De 
schaarse open ruimten daarente
gen dienen nauwgezet te worden 
beschermd en bewaard. 

Natuurlijk zijn vrij niet blind voor 
de ekonomische noden, voor de 
tewerkstelling. Wanneer er echter, 
zoals nu het geval is, geen even-

Kinderen jpelen een partijtje voethal in de buitenwijken van 
Sarajevo. 

wicht meer bestaat tussen natuur-
belémg en ekonomisch belang 
wordt het tijd om drastische maat
regelen te treffen. Ekonomie )a, 
maar niet ten koste van nog meer 
open ruimten en de volksgezond
heid. En zeker niet als het re
sultaat hopeloos vervuilde gron
den zijn als bekroning van een 
bhnd winsten-beleid. Het jongste 
pijnlijke voorbeeld is Velda in Op-
glabbeek -waar naast een faillis
sement een illegale stortplaats van 
de ergste soort de erfenis is. 

LeefmilieupoUtiek kan niet het al
leenrecht van één politieke partij 
zijn, maar de zorg van alle mensen, 
omdat alle mensen kinderen van 
een en dezelfde aarde zijn. Ei
genlijk zou de problematiek niet 
eens onderwerp van het beleid 
moeten zijn maar een vanzelfspre
kende zorg boven elk belang. E^n 
gezonde omgeving is de thuis van 
iedereen. 

Wordt het dan echt nooit meer 
wat? Dit is de meest pessimis
tische steUing ingegeven door wat 
vrij zien en ruiken, het getouwtrek 
rond het Map in het achterhoofd. 

Een Open Monumentendag kan 
pas een sukses zijn als hij langer 
duurt dan die ene dag en aanzet tot 
weer goed maken wat vernield is, 
tot beschermen wat er nog is. 

Mauri ts Van Liedekerke 

g e w o n d e n gevallen zijn bij de 
b o m b a r d e m e n t e n . M a a r gene
raal Mladic, de beve lhebbe r van 
de Bosnische Serviërs , t o o n d e 
zich nog s teeds niet bere id o m 
zijn z w a r e w a p e n s w^eg te t rek
ken to t 20 k i lometer van de 
Bosnische hoofds tad Sarajevo. 
Mlad ic vrees t da t de mosl ims 
he t ter re in zullen inpa lmen 
w a n n e e r de Serviërs zich te
rug t r ekken . Well icht o n d e r 
wes te r se d r u k beloofde de Bos
nische p res iden t Izetbegovic da t 
zijn t roepen dit niet zullen doen . 
Alaar beloftes w e r d e n in deze 
Bosnische oor log al zo dikwijls 
v e r b r o k e n . 

(Liee<i verder blz. 5) 

WAAROM 
WORDT HET 
GEZELLIG OP 
1 OKTOBER 

IN 
ANTWERPEN? 

Lees snel op biz. 8 
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• Volgens nieuwe cijfers 
van het ministerie van Land
bouw zijn nog slechts 4% 
van de gekontroleerde run
deren positief. Het hormo
nengebruik is daarmee 
spektakulair gedaald. In 
1993 was nog 40% van het 
vee illegaal behandeld. De 
dalende trend zou ingezet 
zijn na de moord op veearts
keurder Van Noppen. De stu
die vermeldt niet of het de 
vetmesters dan wel de keur
ders zijn die voorzichtiger te 
werk gaan... 

• O p 1 december legt/iTor/y 
Vandermeulen zijn ambt neer 
als goeverneur van Lim
burg. Gedoodverfde en ge-
interesseerde opvolger is 
huidig Vlaams minister van 
Leefmilieu T&eo Kelchter-
mané. In de Vlaamse rege
ring zou deze mogehjk ver
vangen worden door Leo Del-
croix, oud-Defensie-minis-
ter. Kwade tongen beweren 
overigens dat bij de samen-
steUing van Kelchtermans' 
huidige kabinet al rekening 
^verd gehouden met deze 
•wissel. Overbodig te ver
melden dat Vlaams minister
president Luc Vandenbrande 
de kiezer bij de regerings
formatie beloofd had alleen 
te werken met ministers die 
de rit zouden uitzitten. 
Waarschijnlijk even overbo
dig eraan te herinneren dat 
alleen onbesproken figuren 
minister zouden worden... 

• De milieu-organisatie 
Greenpeace heeft toegegeven 
dat zijn grieven tegen het 
dumpen van ShelL> boorei
land de Brent Spar geba
seerd waren op foute me
tingen. De oliemaatschappij 
beweerde reeds van bij het 
begin van de diskussie dat 
dumf>en milieuvriendeUjker 
•was dan demonteren aan 
land. De uitlatingen van 
Greenpeace leidden tot een 
massale boykot van Shell. 

• Willy Herteleer manziek A^ 
nieuwe stafchef van het le
ger noemen. Voor het eerst 
in 16 jaar is die funktie weg
gelegd voor een Vlaming. 
Herteleer komt uit de Zee
macht en volgt Charlier op 
die, naast het groodint in de 
Leopoldsorde, een plaatsje 
kreeg als pijplijnspecialist 
van de NAVO. 

• Onder de zes genomi
neerden voor de AKO-li-
teratuurprijs be^vindt zich 
slechts één Vlaams auteur: 
Geertrui Doem. Benieu-wd of 
zij het met haar verhalen
bundel Een vader voor Eli
zabeth zal halen tegen onder 
meer Adriaan Van Duf en 
AF.Th. van der Heijden. 

• Voor één op •vijf pro
gramma's van de BRTN 
wordt de waardering on
meetbaar. De kijkcijfers van 
die uitzendingen zijn te laag 
om een statistisch signifikant 
w^aArderingscijfer te kunnen 
geven. Meerdere BRTN-
brouwsels halen bhjkbaar 
nog minder kijkers dan het 
testbeeld. 

GEEN 
FILIPPIJNSE! 
In •weerwil van alle strijd tegen 
de vrou^wenhandel en alle po
gingen voor verdere vrouwen
emancipatie publiceerde Het 
Laatste Nieuwd afgelopen •vrijdóig 
in pure Tot-Aankoop-&ti)\ een 
waarschu^wing voor mannen die 
een Filippijnse •vrouw willen 
(kopen). Een moedige, maar 
anonieme, 40-jarige vrijgezel 
had hen over zijn wedervaren 
een brief geschreven. De re-
daktie leidt deze in: „2^ zijn zo 
lief, meneer, die Fifypijrue vrouw
tjes 1 Sommige Vlaamde mannen 
zien een huwelijk nut zo'n on
derdanige exotische Mhone wel zit
ten. Maar ze zouden weleens van een 
kale reis kunnen terugkeren, (...) ". 
De brief droeg een vette kop 
Da'ö de Filippijnse traditiel en 
•werd vergezeld van een sug
gestieve foto met wulps kij
kende Aziatische. Onderschrift: 
Verleidelijk, maar "bezint eer ge 
begint" waarschuwt een lezer'. 

Die lezer zag w êl wat in een 
mooie Filipijnse •vrou^w, verlei
delijk voor 'menig alleenstaande 
landgenoot'. „ Van een vriend die al 
zeven jaar met een Filippijnse is 
getrouwd, ontving ik het adres van 
een vriendin van zijn vrouw. Het was 
de start van een avontuur dat op het 
eerste gezieht zeer aanlokkelijk lijkt, 
maar vol wolf ijzers en schietgeweren 
zit!" Al na de eerste kontakten 
met Filippijnsen •waren de man 
negatieve dingen opgevallen. 
„ Voor een Filippijnse vrouw draait 
een huwelijk nut een Belg vaak 
maar rond één zaak: geld! Ze den
ken dat er tussen de appelen en de 
peren in de boomgaard toevallig ook 
briefjes van duizend te plukken zijn." 
En noch voor sex, noch voor een 
goede maaltijd moet je bij hen 
aankloppen. 

Niet dat zij enkel over slechte 
eigenschappen beschikken: 
„Eén positief punt is wel dat je je 
geen betere huisvrouw kunt voor
stellen. Alles ligt er het hele jaar door 
kraaknet bij en ook op zichzelf zijn 
ze enorm hygiënisch." 

Na deze kosten-baten-analyse 
ging de lezer op werkbezoek in 
de Fihppijnen. Wat hij ter 
plekke aantrof kon •werkelijk 
niet meer door de beugel: de 
hele familie van zijn 'penne-
vriendin' zat op zijn geld te 
azen, de taxichauffeurs w^aren 
korrupt. 

Nu kan niemand van een po
pulair dagblad verwachten dat 
het naast elke lezersbrief een 
moralistisch essay publiceert, 
maar dit soort indi^viduen een 
halve pagin' lang hun ding laten 
doen en z daarin min of meer 
bevestig' ., hjkt ons toch ook 
van het goede teveel. 

ONTPLOF 
Tienduizenden handtekenin
gen, duizenden betogers en een 
grote protestvloot konden niet 
verhinderen dat Frankrijk af
gelopen w^eek dan toch zijn eer
ste kernproef hield. De Franse 
belastingbetaler was daarmee in 
één klap 1,3 miljard fr. armer. 
Vanuit alle hoeken van de we
reld •weerklonken felle reakties 
tegen de uitvoering van de 
proef. Gaande van onvergeeflijk 
en roekeloos (Japan) over een slag 
in het gezicht van de wereldopinie 
(Zweden) tot het betreuren van 
(België, naast anderen). 

Frankrijk reageerde eerder ver

veeld op zoveel internationale 
afkeuring. De Franse premier 
had het over een lichte hysterie. 
Voor •wat in Tahiti gebeurde •was 
zijn diagnose alleszins iet of wat 
onderdreven. Het protest van 
enkele honderden manifestan
ten liep uiteindehjk uit op de 
verwoesting van onder meer een 
volledig luchthavengebou^w. De 
vemiehngen werden in hoofd
zaak aangericht door sympa-
tisanten van de Frans-Polyne-
sische onafhankeUjkheidsbe^we-
ging die in de proeven een aan
leiding zagen om hun eisen we
reldwijd kracht bij te zetten. 

De Franse regering gooit het 
intussen over een heel andere 
boeg - 'If you can 't beat them, join 
them'. Eerste minister Alain 
Juppe ontplooide zijn plannen 
voor een grotere Europese in
breng in de NAVO en wil met 
de partners, in het bijzonder 
Duitsland en Groot-Brittannië, 
een Europese nukleaire af-
schrikkingsmacht vormen. De 
Franse president heeft inmid
dels laten w^eten geen bezwaren 
te hebben tegen een Europese 
onderzoekskommissie die naar 
het proefgebied vvól afzakken. 
Tien jaar geleden had zijn voor
ganger blijkbaar meer moeite 

met aktievoerders: 3 maanden 
na het doen zinken van de Rain
bow Warrior I zouden de Fransen 
overwogen hebben om Green-
peace-jongens te besmetten met 
een •virus. 

GUITERIJ OP 
DE KAUNITONI 
Wie daarmee ook •wel besmet 
leken, •waren 5 Belgische peû -
lementairen. Over hun '•weder
varen' zal in familiekringen nog 
lang nagepraat •worden. Vorige 
\veek berichtten we al dat het 
schip, de Kaunitoni, door mo-
torpech stuurloos ronddob
berde op de Stille Oceaan, zo'n 
1.000 km. verwijderd van eind
bestemming Mururoa. Het 
Nieuwsblad en De Morgen brach
ten rechtstreeks verslag. 

Dat de bom tot ontploffing ge
bracht was, mochten de par
lementairen vernemen van de 
echtgenote van CVP'er Mare 
Van Peel, die bhjkbaar meer op 
de hoogte gehouden v/ordt dan 
de aktievoerders zelf. Het be
richt is nog niet koud of een 
senator uit Fiji begint, als ware 

het een schoolreisje, kwistig de 
meegebrachte jodiumtabletten 
uit te delen. Kwestie van op alles 
voorbereid te zijn. Van Peel 
houdt een toespraak op de boot: 
„Maar we moeten doorzetten om de 
andere proeven te beletten." 

Om het schip terug aan land te 
krijgen w^ordt een sleepboot, de 
Kukupa, ingezet. E^n keer aan
gekomen bij de Kaunitoni krijgt 
ook de Kukupa motorpech. Er
ger nog: de sleepboot dreigt het 
schip met de politici te rammen. 
De reddingsvesten worden uit 
de kast gehaald. Nader bij U mijn 
God, f//za^e/-^y uit het platenrek. 
SP'er Philippe De Coeru om
schrijft de toestand met het 
beeldrijke „Intussen waaien we 
bijna uit ons broek." 

Inmiddels heeft het proteste
rende schip opnieuw aange
meerd, evenwel niet zonder nog 
eens enkele uren vertraging. 
Geen van de Belgische parle
mentairen die eraan twijfelde of 
hun reis wel enig nut had gehad. 
„Maar de onderneming is blijkbaar 
niet onopgemerkt gebleven, afgaande 
op de vele reakties hier gekregen 
hebben. Overigens, in de barre om
standigheden op de MV Kaunitoni 
zijn we rwg meer overtuigd geworden 
van de noodzaak om ons te verzetten 
tegen de kernproeven." Van dat 
Iciatste mag iedereen overtuigd 
zijn, al zien we niet direkt een 
verband met een halve schip
breuk. Als alles naar wens ver
loopt staan de •vijf morgen op-
nieu^w op Zaventem. 

NMKN 
De regering besliste verleden 
•week hciar participatie van 50% 
in de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid te ver
kopen aan de ASLK. Er waren 
twee gegadigden voor het blauwe 
fabriekje, de ASLK en het sa-
menw^erkingsverband ussen Ba-
cob en DVV beiden uit de kris-
tehjke arbeiderszuU. 

De overnamestrijd tussen de ge
gadigden •was bijwijlen bitsig. 
Dat was voor een groot deel te 
danken aan de onduideüjke rol 
die de regering zelf gespeeld 
heeft. De privatisering verliep 
bepaald niet op een korrekte 
•wijze, en het parlement •werd al 
helemaal buitenspel gezet. De 
ASLK bood uiteindelijk de 
hoogste prijs: 11.315 firank per 
aandeel. Het levert de schatkist 
4,5 miljard op. B a c o b / D W had 
op zijn beurt zijn bod kunnen 
verhogen, maar deed dit niet. 

Samen met de verkoop van de 
N M K N besliste de regering ook 
een stuk van het Nationaial In
stituut voor Landbou^wkrediet 
te verkopen aan Swiss Life. De 
Z^witerse verzekeringsmaat
schappij moet 1,6 miljard op
hoesten voor een participatie 
van 41,4%. 

CLAES 

Gaat Wdly Claes straks weer ondergronds, als het gerechtelijk 
onderzoek doorgaat! 

Jacques Velu, de prokureur-ge-
neretal bij het Hof van Kassatie, 
heeft twee verslagen gestuurd 
naar K^amervoorzitter Langend-
rus over het onderzoek naar de 
eventuele betrokkenheid van de 
gew^ezen ministers Claes (SP) en 
Coëme (PS) bij de Agusta-af-
faire. Het Hof zou beide on
derzoeken willen verderzetten. 
Claes en Coëme zijn dus nog 
steeds niet vrijgepleit. 

In de media werd bericht dat 
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DOORDEWEEKS 
Kassatie een verband zou ont
dekt hebben tussen de aankoop 
van de Agusta-helikopters en 
het Distrigas-kontrakt uit 1980. 
Voor beide zaken zouden de
zelfde smeergeldkanalen ge
bruikt zijn. Claes ^vas ten tijde 
van beide kontrakten minister 
van Ekonomische Zaken. 

UITGESLOTEN 
Het O.C.M.W. van Anderlecht 
heeft beshst om 221 mensen 
geen bestaansminimum meer uit 
te keren. Dat is een gevolg van 
de grote groei van aanvragers 
van steun. De jongste 3 jaar is 
het aantal bestaansminimum
trekkers in Ëelgië gestegen met 
20%. De stijging is groter in de 
steden dan op het platteland. 
Veel gemeenten beschikken niet 
meer over de financiële mid
delen om aan de vraag tegemoet 
te komen. Anderlecht is de eer
ste die een selektie heeft ge
maakt. 

Eén en ander is het gevolg van 
het overhevelen van de door de 
RVA geschorste en geschrapte 
werklozen naar de OCMW's. 
De officiële ^verkloosheidscij-
fers kennen op die manier een 
minder spektakulaire groei, 
maar het absolute aantal men
sen zonder \verk daalt niet. De 
uitgestotenen Verliezen nu ook 
hun toch al niet zo hoge uit
kering van 19.000 (r. 

DOODSHOOFD 
VU-senator Jan Loone^ verheugt 
zich in het feit dat het nieuwe 
bankje van 100 fr. een afdruk 
bevat van een schilderij van de 

Oostendse schilder Eruor. De 
achterzijde van het biljet toont 
een tekening met strandkabi-
nes, de voorzijde een 'Masker'-
kompositie. Het vcJt evenwel op 
dat het centrale , grijnzende 
doodshoofd van het originele 
schilderij is weggelaten. 
Waarom? 

Het ministerie van Financiën 
verdedigde de weglating door te 
stellen dat bUjet niet meer wil 
zijn dat een evokatie van Ensors 
leven en werk. Voorts stelt de 
bedrukking van een bankje toch 

een ciantal specifieke eisen, 
waardoor de ruimte voor het 
kreatieve aspekt bijzonder klein 
wordt. 

GRENS 
Hoew^el het Schengen-akkoord 
de afschaffing van de grens-
kontroles tussen Frankrijk, 
Duitsland, de Benelux, Spanje 
en Portugal bepaalt, startte 
Frankrijk deze week opnieu'w 

met kontroles aan haar grenzen. 
Frankrijk toonde zich in juni al 
w^eigerachtig om Schengen in 
z'n geheel toe te passen. De rest 
van de Schengen-landen éikteer-
den toen dat Frankrijk de regels 
met zes maanden vertraging zou 
toepassen. Waarnemers wezen 
erop dat de Franse regering de 
hete adem van het Front Na
tional in de nek voelt. 

De nieuwe grenskontroles wor
den gekaderd in een uitzon
deringstoestand die in Schen
gen expliciet voorzien werd, nl. 

indien de openbare orde of de 
nationale veiligheid dit vereisen. 
De recente golf van terroris
tische aanslagen in Frankrijk, al 
dan niet verijdeld, weekt bij de 
Schengen-partners, bvb. de 
Belgische minister van Binnen
landse Zaken Vande Lanotte, be
grip los voor de herinvoering 
van de Franse kontroles. 

FN 
Het Belgische Front National 
maakt een zware krisis door. 
Het politiek bureau van de 
Franstalige extreemrechtse par
tij exkommuniceerde zondag 
kamerlid mevrou\v Marguerite 
Bad tien. FN-leider Daniel Féret 
het Bastien zondag uitsluiten op 
basis van zaterdag goedge
keurde statuten. Volgens Féret 
heeft ze teveel banden met neo-
nazistische verenigingen. Féret 
spreek van een "denazifikatie" 
van het FN. Het laatste FN-
persbericht spreekt dan weer 
over Bastien in termen van een 
PRL-v*^olf in schaapsvacht, die 
het F N alle geloofwaardigheid 
wil ontnemen. 

Bastien bevond zich op het 
ogenblik van haar uitsluiting in 
Frankrijk op uitnodiging van de 
Franse FN-leider Le Pen. Bas
tien maakt zich sterk de steun te 
hebben van ganse partij-cifde-
lingen. Ze aanvaardt de uit
sluiting niet door "strip-Hitler" 
Féret. Het tweede kamerhd van 
FN, Hugheó WaiUiez, zegde haar 
alvast zijn steun toe. WaiUiez is 
de schoonzoon van Féret. Hij 
had nochtans eerder Bastien 
mee buitengestemid, maar is na
derhand van mening veran
derd... 

LOONSTOP TER DISKUSSIE 

CVP-vice-premier en minister 
van Begroting Herman Van 
Rompuy wil de loonstop ge
handhaafd houden tot na 
1996. De minister maakte van 
de opening van de vijftigste 
Internationale Jaarbeurs van 
Vlaanderen in Gent gebruik 
om deze ophefinakende ver
klaring voor binnenlands ge
bruik af te leggen. Van 
Rompuy vreest dat de ophef
fing van de loonstop, waar
door de werkgevers opnieuw 
loonsverhogingen kunnen toe
staan aan hun werknemers, 
slecht zal zijn voor de tewerk
stelling. 

De vrees van Van Rompuy 
wordt betwist in uiteenlo
pende kringen. Zijn verkla
ringen waren bovendien niet 
in overeenstemming met het
geen het regeerakkoord hier
over bepaalt. 

Van Rompuy stelde dat de 
loonkost per eenheid produkt 
in België gelijk bleef in 1994 en 
1996. Dat zou tot gevolg ge
had hebben dat de werkloos
heid vorig jaar gestopt w^erd, 
en dat het aantal voltijdse jobs 
dit jaar met 21.000 steeg. De 
jongste cijfers wijzen evenwel 
opnieu^v op een stijging van de 
werkloosheid. Het wordt dus 
afwachten tot het einde van 
het jaar vooraleer hierover ze
kerheid bestaat. 

Niettemin sloeg Van Rompuy 

zijn in hoofdzaak nederlands
onkundig publiek al om de 
oren met Cassandra-voorspel-
lingen indien zijn luchtballon
netje doorprikt zou worden: 
bij een stijging van de lonen in 
'97,'98 en 99 met jaarUjks an
derhalve procent, zouden 
88.000 jobs teloorgaan, 28.000 
in de nijverheid en 60.000 in de 
diensten. Welke rekenformule 
tot zo'n uitkomst leidde, ver
telde de minister niet. Zijn 
kabinet vertelde de pers dat de 
cijfers "uit een studie" komen. 

De verklaring achter Van 
Rompuy's redenering luidt als 
volgt: wanneer de lonen stij
gen, vertonen de werkgevers 
de neiging om deze arbeids
kost te drukken door meer 
machines in te schakelen. Een 
tweede verklaring ligt in de 
buitenlandse konkurrentie. 
Het spreekt voor zich dat ex
portlanden met hoge lonen 
problemen krijgen om hun 
produkten in het buitenland te 
slijten. 

Hierdoor komt natuurlijk heel 
de w^esterse ekonomie onder 
het vuur te liggen van de zo
genaamde "lage loonlanden". 
Wanneer men deze redenering 
tot in het absurde doortrekt, 
moet de loonstop in onze kon
treien nog gehandhaafd blij
ven tot hij tot het niveau ge
zakt is van die lage loonlan
den. En dat in de veronder-

steUing dat de lonen in de lage 
loonlanden -wél verder de 
hoogte bhjven ingaan. 

De redenering dat de hoge 
loonkosten tot een daling van 
de uitvoer, en daardoor tot een 
daling van de tewerkstelling 
leiden, werd vorige week on
dergraven door onderzoekers 
van het RUCA. De Antwerpse 
vorsers Wim Meeuóen en Glenn 
Rayp stelden inderdaad een da
ling van het Belgische export-
ciandeel vast, maar weten dit 
niet noodzakelijk aan de hoge 
lonen. De verklaring voor de 
daling van de uitvoer Ugt vol
gens hen ook in een gebrek aan 
vernieuwing van de uitge
voerde produkten. De jongste 
26 jaar bekleedt België een 
niet zeer benijdenswaardige 
kopplaats in het Europese pe
loton: het land dat de minste 
oktrooien aanvroeg, en waar 
het minst uitgegeven w^erd aan 
onderzoek en ontwückeling. 

Ook elders werd met verschil
lende ekonomische argumen
ten geschermd om Van 
Rompuy's pleidooi met de 
grond gelijk te maken. De jPt-
nojwieel Ekonomüfche Tijid wees 
er o.m. op dat een meerderheid 
van de Belgische ondememin-

f en nauwelijks of niet onder 
ruk staat van buitenlandse 

konkurrentie. De Vlaamse 
beurskrant meent dat de Bel
gische ekonomie integendeel 

snakt naar nieuwe extra koop
kracht: "Een loonsverhoging 
met 1,5% is goed voor 61,5 
miljard fi*ank, w^aarvan onge
veer 80% gekonsumeerd 
wordt, het grootste deel Bel
gische goederen en diensten. 
De slabakkende Belgische 
ekonomie kan de koopkracht
impuls van een loonsverho
ging goed gebruiken." De 
FET pleit wel voor gekon-
troleerde loonsverhogingen, 
via een maximumgrens, een 
spreiding over verschillende 
jaren, of via pensioenreserves 
i.p.v. simpelweg meer loon in 
het zakje. 

De woorden van Van Rompuy 
w^aren nog niet koud of er 
klonk protest vanuit vak
bondskring. ACV-voorzitter 
WiRy Peirenj herinnerde de 
CVP-vice-premier aan het re
geerakkoord, waarin niets te 
lezen staat over een verlenging 
van de loonstop na 1996. Het 
regeerakkoord vermeldt wel 
dat de regering na 1996, als de 
loonstop afloopt, de wet op het 
konkurrentievermogen -wil 
herschrijven. 

De evolutie van de Belgische 
lonen zal dan bekeken worden 
in funktie van de loonevolutie 
in onze buurlanden Frankrijk, 
Duitsland en Nederland. Het 
regeerakkoord stipuleert ver
der dat de sociale partners 
(lees: de vakbonden en werk

gevers) betrokken zullen w^or-
den bij het herschrijven van 
die wet. 

Mia Devilf van het A B W moet 
evenmin van de denkpiste van 
Van Rompuy weten. Zij wees, 
net als de FET, op het sla
bakken van de ekonomische 
groei en het verbruik. Daar
tegenover staan volgens De-
vits gestegen bedrijfswinsten, 
en geen resultaten inzake 
werkgelegenheid. Devits pleit 
simpeWeg voor de beëindi
ging van de loonstop. 

De minister kreeg w êl "wat 
steun van de Organisatie voor 
Ekonomische Samenwerking 
en Ontwikkeling (Oeso). In 
een recent rapport \vordt de 
Belgische regering een bloem
pje toegeworpen omdat ze via 
een "strikt makro-ekonomisch 
beleid" gestart is met "de kor-
rektie van de strukturele wan
verhoudingen". De Oeso 
roept België op "een vastbe
raden nieuvi^e inspanning" te 
leveren: een grondige herzie
ning van de sociale zekerheid, 
de lonen flexibeler maken, 
en... de loonkosten verlagen. 

Eén en ander is volgens de 
Oeso nodig opdat België zou 
kunnen meedoen aan de eko
nomische en monetaire unie, 
voorzien in het verdrag van 
Maastricht. 

(Pd|) 
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WMRMT 
EEN GOED AAMBEELD VREEST DE HAMER NIET 

WATHELET NAAR BLOKPERIODE? 
Bij de jongste examens uitge
schreven door de E.G. (199'4) 
stelden zich in België meer dan 
10.000 mensen kandidaat. 200 
daarvan werden uiteindelijk op
genomen in de werfreserves en 
zullen, als zij geluk hebben, mo
gen starten aan een maandloon 
van een kleine 140.000 fr. Som
migen in dit land blijken echter 
over zoveel kwaliteiten te be
schikken dat zij een gehele re-
fering bereid vinden om hun 

andidatuur te verdedigen en 
daarenboven nog een veelvoud 
van het aanvangsloon te eisen. 
Er zijn werklozen die het met 
minder referenties moeten 
doen... 

De schaamteloosheid waarmee 
de regering Melchior Wathelet 
voorzag van een nieuw^ postje 
als rechter bij het Europees Hof 
van Justitie is dan ook niet met 
woorden te beschrijven. Het se-
lekte kringetje rondom hem 
zwijgt, wachtend op het mo
ment dat ook zij 'Suarn, open U' 
kunnen roepen. Professoren die 
jaren in het vak staan en voor 
•wie een benoeming in, of zelfs 
maar een nominatie voor, dat
zelfde Hof de bekroning van 
hun karrière zou betekenen, 
zien zich zomaar voorbijgesto
ken w^orden door een minister 
die van Justitie alleen \veet dat 
hij erop gebuisd w^as... VXJ-eu-
roparlementslid Jaak Vandemeu-

Geert Bourgeou. "De regering wordt gebruikt aL outplacement
bureau. " 

lehroucke en VXJ-kamerlid Geert 
Bourgeois stellen zich terecht 
vrjigen bij die gang van zaken en 
eisen dat Wathelet, zoals zoveel 
sollicitanten, examens zou af
leggen. 

Beide VU'ers merken op dat 
met Wathelets aanstelling de ge
loofwaardigheid van de Belgi
sche politiek, of wat daar nog 
van rest, opnieuw een ferme 
deuk heeft gekregen. Was het 
immers niet de oud-minister zelf 
die een aanvang maakte met de 

depohtisering van de magistra
tuur? Wie tegenwoordig een 
vast postje binnen de rechtban
ken ambieert, moet eerst slagen 
in een examen. Deze zijn op
gesteld door de politiek be
noemde magistratuur en zijn zo 
moeilijk dat in sommige arron
dissementen niemand slaagde... 

Dat dit juridisch wonder zich 
nu zonder schroom zelf politiek 
laat benoemen kan dcui ook niet 
door de beugel. 

J a a k Vandemeulebroucke: 
„Het lijkt dan ook aangewezen en 
billijk ook de heer WatheUt aan een 
examen te laten deelnemen dat zijn 
kenniö inzake het Europee<) Reeht 
toetdt. Wat van lagere rechterj ver
wacht wordt, mag zeker ook geëut 
worden van topmagistraten. Ik wenj 
hem veel dtudiegenot by het be
studeren van de kuröu^den Europees 
Recht die op de WaaLe en Vlaanue 
univer,iiteü:en worden gedoceerd door 
profedMren die, in tegenjtelling tot 
de heer Wathelet, wel degelijk aU 
kundige rechtsgeleerden door het le
ven kunnen gaan." 

Het europarlementslid eiste ook 
^ dat Wathelet een overzichtslijst 
\ van zijn publikaties in verband 
§> met de Europese wetgeving zou 

voorleggen. 

In België richt Geert Bourgeois 
zich met een soortgelijke vraag 
tot de premier Jean-Luc De-
haene. 

Geert Bourgeois: „Het getuigt 
m.i van weinig politiek fatsoen om 
een portefeuille te aanvaarden waar
mee men niet tevreden u en daarna 
de regering te gebruiken aL een soort 
van outplacementburo. Van de ma
gistraten die zetelen in het Europees 
Hof van Judtitie wordt verondersteld 
dat zij onafhankelijke en kundige 
rechtsgeleerden zijn. Ik stel mij dan 
ook de vraag of een persoon, die 
onafgebroken gedurende bijna 15 
jaar minuter was, over voldoende 

BREDE VELDEN 

Er zijn maar weinig plaatsen in Vlaan
deren w^aar een jeugdbe\veging z'n 75-
jarig bestaan mag vieren. Driekwart eeuw 
is een lange tijd en voor een jeugdbe-
v/eging uitzonderlijk. Niet in Ninove waar 
tijdens het voorbije weekeinde met groot 
gedruis 75 jaar scouting w^erd gevierd. 

Ninove, dat is iets speciaals. Het is een 
stad, maar in werkelijkheid het grootste 
dorp van een verzameling van 12 ge
meenten. Sinds kort heeft het stadsbestuur 
aan de vele ingangswegen een bord ge
plaatst met de gedurfde maar historische 
benaming van Ninove: de oudste, de wijs-
ste, de stoutste... Het wapenschild van de 
stad voert de dubbele adelciar van het 
Duitse keizerrijk, een eerbiedwaardige 
vlcig die indruk maakt. 
In de geschiedenis van de Vlaamse en 
sociale beweging neemt Ninove een eigen 
plaats in en dat maakt veel goed van de 
Belgicistische trekjes dat het stadje zich bij 
wijlen durft aanmeten. 
Wie aan de daensisten denkt kan aan 
Ninove niet voorbij, want nog voor Pieter 
en Adolf Daens aan hun grote avontuur 
begonnen wjiren in Ninove de Roelanders 
aktief. Reeds vanaf 1880, niet alleen in het 
stadje zelf maar ook in de omliggende 
gemeenten waarvan de meeste nu tot de 
msie behoren. 

De Roelanders waren Vlaamsgezinde, 
kristelijk en sociaal geïnspireerde intel-
lektuelen. Ze werden zo geheten omdat 
hun blad de titel Klokke Roeland droeg. Ze 
telden in hun rangen ook middenstanders 
en arbeiders en boeren die talrijk waren op 
het omliggende platteland. 
Het is dan ook niet raar dat niet in Aalst 
maeu" wel in het piepkleine Okegem, nu 
een deeldorp van Ninove, de Christene 
Volkspartij w^erd gesticht. In een huis aan 
het kleine stationnetje. Dat werd daar 
verleden jaar met groot eerbetoon her
dacht. In Outer, een ander deeldorp, ligt 

de Plancqaerthoeve, waar Hector Planc-
qaert zijn laatste levensjeu-en heeft door
gebracht en ook overleden is. Uit Aspelare 
kwam de familie Soens, ook Roelanders, 
waarvan de kleinzoon de latere Vlaams-
gezinde burgemeester van Strombeek 
werd. Wij wülen het bij deze voorbeelden 
laten. 
Het is betreurenswaardig dat de ver
nieuwde WT^-Gids voor Vlaanderen met 
geen ^voord rept over het daensistische 
verleden van Ninove en van de omlig
gende dorpen. 
In Ninove werd 100 J2iar geleden Paul De 
Mont geboren, hij wordt dit jaar herdacht 
o. m. door het spelen van enkele van zijn 
toneelwerken w^aarmee hij Europese faam 
verwierf. 
In datzelfde Ninove werd in 1920 een 
scoutsgroep opgericht, nog onder de naam 
Baden Powell Belgian Boy Scouts and Sea 

Souts. En zoals dat in de padvinderij een 
goede gewoonte was vonden jongens van 
verschülende koméif elkaar. Dokterszonen 
naast arbeiders- en middenstanderskin
deren, flaminganten en koningsgezinden. 
O p de groepsfoto uit 1925 staat ook Frans 
Hemerijckx. Hij was master van de groep 
eer hij in 1929 als melaatsendokter naar 
Belgisch Kongo vertrok, later werkte hij 
ook in India. Ninove bedacht hem terecht 
met een gedenkteken. 
Naast de scouts kwamen in Ninove na
tuurlijk ook andere jeugdbewegingen, 
KAJ en KSA, maar het waren vooral de 
scouts die het straatbeeld bepaalden. On
dermeer door hun nogal militair aan
doende optochten. In de jaren dertig werd 
de marcherende troep achterna geroepen 
door de Socialistische Jonge Wachters. 

Als arbeidersstadje had Ninove ook een 
h£U"de rode kern, tot niet zolang geleden 
zetelde er nog een KP'er in de gemeen
teraad. 

Tijdens de oorlogsjaren diende de groep 
zich natuurlijk te plooien naar de Ord-
nungen van de bezetter maar dat Wcis geen 
reden om niet aan scouting te doen, in
tegendeel. De oorlogsjaren w^aren wellicht 
de bloeiendste van de voorbije 75 jaren. 

We gaan hier niet het hele verhcial van de 
scouts in Ninove vertellen. E^n aantal van 
hen heeft dat gediian in een prachtig boek 
dat ze de titel Brede Velden meegaven naar 
de beginstrofe van hun lijflied „Brede 
velden, verre heiden waar ons hart zich 
cian verpandt." 

Verleden zaterdag zijn ze in grote getale 
samengekomen in het nieuwe kultureel 
centnam van de stad. Het draagt de moei
lijke naam De Plomblom, een mooie naam 
maar de Ninovieters geraken er niet ge
woon aan, ze struikelen er voortdurend 
over. 

Alaurits Coppieters vi'as er en naar ik 
vernomen heeft hij zijn oude makkers zo 
schoon toegesproken dat er zelfs waren 
die een traantje hebben weggepinkt. En ze 
hebben ook met z'n cJlen gezongen, de 
liedjes van toen en nu. In een zaaltje van de 
belendende biblioteek is een expo ge
bouwd met oude, zeer oude soeveniers. 
Het bekijken wiiard. 

Ik heb langs de tentoonstellingskasten 
gewandeld en daarna in de Brede Velden, 
het is een prachtige uitgave. Alleen de 
omslag reeds is de moeite waard om het 
boek in de biblioteek te hebben. 

Enfin, het anders zo kleinburgerlijke Ni
nove heeft mijn hart geraakt. 

Het is nu wachten op de herdenking van 
Paul De Mont, begin oktober. 

R.Asinu8 

onafhankelijkheid en afstandelijk
heid kan beschikken ten aanzien van 
de regeruig van de lidstaat waarvan 
hij al die tijd deel uitmaakte." 

Benieuwd of de benoeming van 
Wathelet een tweede zit nodig 
heeft. De man zelf reageerde 
inmiddels al door onder anderen 
te stellen dat hij meer kw^a-
liteiten en rechten heeft op een 
funktie bij het Europees Hof 
dan Willy Claes op die bij de 
NAVO. Als je het zo bekijkt 
natuurlijk... 

STAATSSEKRETARIS 
VICANCIAUX: 

PRL 
AANVAARDT 
BRUSSELSE 
REALITEIT NIET 

Vic Anciaux: "Ik weiger deel te 
nemen aan een onwlwa^^en 
kommunautaire retoriek in oude 
stijL" 

Vic Anciaux vindt de recente 
uitspraken van onder anderen 
Jean Gol en Frangcoiti-Xavier De 
Donnea over de Vlamingen in 
Brussel misleidend. Franstali-
gen doen geen toegevingen aan 
de Vlamingen, zoals PRL-voor-
zitter Gol beweert. Het zoge-
njiamde onevenwicht en de kon-
sensusregel zijn gewoon de te
genhangers van de pariteit en de 
bijzondere meerderheden op fe
deraal vlak. 

,yALi De Donnea beweert dat het 
BrudseUe hoofdstedelijk gewest geen 
hoofdstad kan zijn van Vlaanderen 
dan heeft hij gelijk", aldus An
ciaux. „Brussel is echter wel de 
hoofdstad van de Vlaamse gemeen
schap, die tot 'ui Brussel reikt Dit 
gegeven iit overigens II jaar geleden 
wettelijk vastgelegd." 

Vic Anciaux: „Hun jongste uit
spraken leveren jammer genoeg het 
bewijs dat de PRL de Bru^sebe 
realiteit nog steeds weigert te aan
vaarden. De informatie die door deze 
politici wordt verstrekt, is eenzijdig 
en misleidend. Ik roep hen evenwel op 
om konstruktie en trouw aan de 
geedt van de recente staatshervor
mingen de bikommunautaire situ
atie in Brussel te aanvaarden. Ik 
weiger deel te nemen aan een on
volwassen kommunautaire retoriek-
in-oude-stijL " 
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WETMMT 
(Vervolg van blz. 1) PRINS- EN KONINGSKWESTIE 
NAVO ZET 
KRUISRAKEHEN IN 
Rusland eist in steeds straf
fere woorden de stopzetting 
van de Navo-bombardemen-
ten. Het Russische parlement 
was niet mals voor de Rus
sische diplomatie, en sprak 
oorlogszuchtige taal aan het 
adres van de Navo. Een 
spoedvergadering van de 
Navo-ambassadeurs met de 
Russische gezant Xtjoerkm le
verde geen resultaat op. 
Navo-sekretaris-generaal 
Willy CLud bleef de sleutel om 
de bombardementen te stop
pen bij Mladic leggen. 

Binnen de Navo zou de be
zorgdheid w êl toenemen na 
de aanhoudende bombarde
menten op de stellingen van 
de Bosnische Serviërs. Hoe 
lang kan de Navo blijven 
bombarderen wanneer de 
Bosnische Serviërs blijven 
w^eigeren zich te plooien naar 
de voorwaarden van de VN? 
Het is een vraag die met het 
verstrijken van de uren steeds 
prangender wordt. 

OORLOGSMISDADEN 
De Kroaten hebben zich in de 
op de Serviërs heroverde Kra-
jina schuldig gemaakt aan 

gruwelijke oorlogsmisdaden. 
De "bevrijders" hebben een 
waar schrikbewind ontketend 
tegen de veelaJ bejaarde Ser
viërs die in het gebied v^^onen. 
Servische burgers worden 
vermoord bij bosjes, hele dor
pen -worden systematisch 
platgebrand. Zo'n verhalen 
zijn niet van aard om de Bos
nische Serviërs tot inschik
kelijkheid aan te sporen. 

Schijnbaar onafhankelijk van 
het strijdgewoel op het terrein 
werd in Geneve wel een prin-
ciepsakkoord bereikt over de 
opdeling van Bosnië. Kroaten 
en moslims krijgen 51%, Ser
viërs stellen zich tevreden met 
49%. Het is vooral deze laat
ste partij die water in de wijn 
gedaan heeft. 

Als gevolg van het verlies van 
de Krajina, en onder druk van 
de nieuwe vastberadenheid 
van de Navo. Het princiep-
sakkoord moet nu nog verder 
uitgewerkt worden, en op het 
terrein afgedwonen worden. 
En dat belooft nog een hek
sentoer te worden. 

(pdi) 

„SPREEKT U 
PORTUGEES?" 
Een drietal jonge mensen ston
den die morgen de talrijke trein
reizigers op te wachten die uit 
het Centraal Station van Brus
sel stroomden. 

Zij vroegen een petitie tegen 
drugs en AIDS te tekenen; •WBX 
dit ook moge betekenen of uit
halen. Die waar ik tegenaan 
liep, vroeg het mij ui 't Frans. Ik 
deed alsof ik hem niet verstond 
en vroeg hem wat hij bedoelde. 
Hij herhaalde zijn verzoek, op
nieuw in het Frans. „Kunt u met 
dat niet in het Nederlands ver
tellen?", vroeg ik vriendelijk. 

Heeft Benno Barnard 
ooit van 

Vlaanderen gedroomd 

Eind september 
komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 

Een licht ging hem op. „Ah, Ie 
flamand!", zei hij. „Non, je ne 
parle pas flamand. I speak Por
tuguese". 
En dan, wat uitdagend, „Do you 
speak Portuguese?". 
Waarop ik antwoordde: ,,Wij 
zijn hier in Brussel, niet in Por
tugal !". 
Ik betwijfel of dit antwoord 
deze jongeman aan het denken 
gezet heeft. Zijn immers niet 
zelfs heel wat Vlamingen van 
mening dat het te ver gaat, van 
in Vlaanderen wonende vreem
delingen verlangen dat zij zich 
in hun omgang met de inboor
lingen van de landstaal bedie
nen? 
Zij maken niet het onderscheid 
tussen hulpvaardig kontakt met 
reizigers of vreemdelingen die 
hier korte tijd verwijlen en an
dere die zich hier vestigen. Zij — 
en natuurlijk z:eer snel ook de 
betrokken vreemdelingen — 
doen aldus de mening ingang 
vinden dat iedereen maar een 
„grote" taal moet hanteren en 
dat alle andere evenveel of even 
weinig recht op erkenning heb
ben. In het licht hiervan is Ne
derlands te Brussel even 
(on)belangrijk als Portugees, 
Spaans of Arabisch. 
Het voor flaminganten vanzelf
sprekende beginsel dat alleen 
een welbepaalde taal thuis is op 
een welbepaald grondgebied 
(behalve met de buren over
eengekomen menggebieden) 
wordt zodoende stilaan ver
vaagd. Nog een stap verder en 
zij die dit beginsel blijven ver
dedigen -worden van diskrimi-
natie beticht. 

(k.j.) 

De belangstelling van volkeren 
voor vorsten kent gradaties. Het 
ene volk valt al sneller in be
wondering voor z'n koningshuis 
dan het ander volk. En welke 
sterke tegenstellingen er zelfs 
binnen volkeren kunnen be
staan tussen royalisten en re
publikeinen -wordt dezer dagen 
geïllustreerd door de verkette
ringen en steunbetuigingen die 
Pierre Merteru in de Franstalige 
pers te beurt vallen. Deze 
Waalse schrijver waagde het 
Une paix royale te publiceren, 
een (verzonnen) roman -waarin 
een prinses Lüian o.m. zegt dat 
de zoon van Leopold beter pas
toor ge-worden was. 
Vlamingen staan niet bekend als 
grote fans van Albert en famihe, 
maar ook niet als koninklijke 
beeldenstormers. Toch volgen 
heel wat volksgenoten aandach
tig de avonturen en wederwaar
digheden van het Belgische vor
stenhuis. Een aantal brengt die 
belangstelling met méér tot ui
ting dan een draai aan de knop 
van het televisietoestel -wanneer 
Albert II schatert of prins FiUp 
door een lint gaat. Deze fans 
van onze dynastie plengden 
misschien een traan voor Bou-
dewijn, ze -weten de kranten
bijlagen over zijn dood nog on
geveer liggen, ze hebben ergens 
•wel een foto van het vorstenpaar 
hangen, en zijn al meermaals 
door de koninklijke serres ge-
-wandeld. 

Zij zijn -waarschijnlijk ook op 
zoek gegaan naar een boek
handel, om zich het boek van 
VUM-joernalisten Lux: Neucker-
maru en Pol Van den Dried,)che, 
onze ge-wezen I^J-koUega, ge
titeld Albert II, koning na Bou-
dewijn, aan te schaffen. De eerste 
editie van 5.000 exemplaren 
raakte op nauwelijks vier maan
den tijd al uitverkocht. 
Een nog geringer aantal land
genoten paart de dynastieke in
teresse aan een in zekere zin 
voyeuristische belangstelling 
voor de achterkanten van de 
(konings-)politiek. Voor zover 
ze het al niet in hun bezit heb
ben, zullen deze mensen de nei
ging om ook de tweede, her
ziene editie van het boek van 
Neuckermans en Van den 
Driessche te kopen, moeilijk 
kunnen onderdrukken. 
Want in deze tweede druk die 
tesamen met de Franse vertaling 
-werd voorgesteld, onthullen 
beide verslaggevers enkele tot
nogtoe onbekende gegevens 
over de opvolging van Bou-
dewijn. Zo -vragen ze zich af 
waarom in een koninklijk be
sluit van 2 december 1991, 
waarin geregeld werd dat ook 
vrouwelijke nakomelingen van 
een koning deze kunnen op
volgen, de titel prins (es) van 
België ontnomen werd cian de 
kinderen uit het hu-weUjk van 
Leopold III met Lilian BaeL). 
Was dit om te verhinderen dat 
prins Alexander aanspraak zou 
kunnen maken op de troon, 
voor prins Filip? 
Toenmalig premier Wilfried 
Marteru kon het zich bij de pers
voorstelling niet meer herinne
ren. Het CVP-Europarlements-
lid wist wel nog dat de -vrou
welijke erfopvolging pas vanaf 
de nakomelingen van Albert II 
geldt, waardoor verhinderd 
-werd dat Boude-vrijns troon toe
kwam aiLnJoMphuie-Charlotte, de 
oudere zus van Albert. 
Martens wijdde verder boei-

Vlamingen dtaan niet echt bekend aU grotefaru van Albert en zijn 
'amille. f^ 

ende bespiegelingen aan de rol 
van de koning in onze par
lementaire demokratie. Hoe-wel 
de koning volgens de grond^vet 
geen daden kan stellen zonder 
de dekking van een minister, 
overstijgt de macht van de ko
ning toch nog steeds de grond
wettelijke grenzen. Als politieke 
ge-weten van het land kan hij 
zich boven de partijen plciatsen, 
en invloed uitoefenen op het 
beleid. 
Bovendien be-vindt de vorst zich 
in de gelegenheid om een -wer
kelijk unieke kennis op te doen 
over het poUtieke reilen en zei
len. In audiënties kunnen de 
koninklijke gesprekspartners 
dankzij de zekerheid van de 
geheimhouding het achterste 
van hun tong en het diepste van 
hun ziel laten zien. Indien hij op 
een intelhgente wijze gebruik 
maakt van deze onschatbare 
verzameling vertrou-welijke ge
gevens, kan de koning de- es
sentie van het pohtieke leven op 
lange termijn beïnvloeden. 
Op de persvoorstelling ont
hulde Wilfried Martens een 
voorstel dat hij indertijd ge
formuleerd had om een her-
hahng van de problemen met de 
abortus-wet te voorkomen. Ko
ning Boude-wijn had om-wille 
van een bezwaard geweten in 
1991 ge-weigerd deze wet te on
dertekenen, en werd dan meiar 
eventjes "in de morele onmo
gelijkheid om te regeren" ver
klaard. 

Het voorstel dat Alartens deed 
bestond erin het onderscheid 
tussen -wetsvoorstellen en wets
ontwerpen uit te diepen. De 
-wetsvoorstellen, die uitgaan van 
het parlement, zouden niet meer 
door de koning maar door de 
parlementsvoorzitter onderte
kend moeten -worden, wetsont
werpen zouden door de rege
ring afgekondigd en door de 
koning bekrachtigd -worden. Bij 
gebrek aan konsensus bij de 
mede-werkers van de toenmalige 
vice-premiers, én in akademi-
sche kringen die geraadpleegd 
-waren, stierf het voorstel van 
Martens een voortijdige dood in 
de schoot van de regering. 

Verwijzend naar het onder
scheid dat de Duitse socioloog 
Max Weber maakte tussen de 
"etiek van de overtuiging" en de 
"etiek van de verantwoordelijk
heid" lichtte Martens ook z'n 
eigen houding toe in de abor-
tusk-westie: als premier draagt 
de wet zijn handtekening, maar 
als CVP-parlementslid stemde 
Martens tegen de -wet. Dit ogen
schijnlijk overbodig zijspronge
tje laat weinig twijfel bestaan 
over Martens' appreciatie van 
Boudewijns handel-wijze. 

(Pdj) 

c» Albert II. Koning na Bou-
dewi/n. Luc Neuchernuuu) e3 Pol 
Van den Drie^dche. Uitg. Van 
HaUwijck, Leuven, 1995, tweede 
herziene druk, 498 fr. 

Waarom ergert Eric Defoort zich aan 
recente uitspraicen van Ivo Michieis 

Eind september komt u het te weten. 
Dat is beloofd! 
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LAlUiï-
IN VOORUITZICHT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

FW DE KLERK BINDT STRIJD AAN MET HET ANC 
STELLENBOSCH - In de aanloop naar de eerste multi- nationaal kiezerskorps als niet- Ontwikkelingsplan, niet yer-

. ƒ , / • • • I • T? TF7 n raciale partij en zo het ANC kan ward mag worden met allian-
raciaU gemeenteverkiezingen m november u) t.W. De ^„p^^^^- ' ' . Q ^ toenaderings- ti..orn.in.. 
Klerk (NP) fel van leer getrokken tegen „hetMcialLftüche poging tussen het oppositionele 

en centraluti)che wezen van het ANC". Tijden.) een open Vrijheidsfront (VF) van oud- VERSCHILLEN 

partijbijeenkomst op de univer/iteitAampus van Stel- f T T ^ V ^ ' ' ^ T \ ' Z ^ ° ^ l Z '-Elke bijdrage om de kulturele 
I L L :} A ^ T -7 •:) / •/. . 3 ; „/.A „^. ^^^ ^ ^ ^ '•°^P* °°^ vragen op verscheidenheid te akkomode-
knboMh onder.)treepte de Zuidafrikaanse adjunkt-pre- bij de NP-leiding. ^en in het nieuwe Zuid-Afrika 
.^ident herhaaldelijk dat enkel de Nationale Partij (NP) , , wordt weggewimpeld als een 

^ I •' T / , A-\T/^ In de marge van zn toespraak " && f , . ,•• 

een dam kan opwerpen tegen een door het ANC ge- beschuldigde adjunkt-president verdoken vonn van Apartheid 

domineerde een-partij.:)taat. 
De Klerk de Zuidafrikaanse bekloeg De Klerk zich over het 
media van partijdigheid. Ze onbegrip van het ANC voor 
zouden de NP voorsteUen als kultuurverschdlen. Meteen 
een politieke formatie die op ^«fg ^^) ^^""^ °°^ ^ waaroni. 
sleeptouw wordt genomen door --Wanneer we naar Bosnië, 

het ANC en dus geen bestaans- d^^ttue^w^^vlst^ dat dit e-

drukkelijk" voor dat de werk- en die niet be.)chikt over nationale ^^^ \ "}t '̂" ^^ •,, °^.^^ ^"^ meenschappen zijn die geen re-
- - '^ -•- " - - 1 - : J - ^ - -^ / . - / . -^^/ . 3, MT>'- zouden NP-voorstellen in pers- PP J 6 

berichten worden omschreven ,̂4"^ iicvji«;ii v̂ .̂̂  v. 

a z'n toespraak waar- ogen van De Klerk: „ZJe/n^wa-
schuwde De Klerk er in Vrijhetd.*partij L) een etnLtch ge-
zijn antwoord op een badeerde partij die éteédd verder eer-
vraag uit het publiek uit- Arikt raakt in harde Zoebe-poLitiek 

keiijk voor dat de werk- en die niet bedchikt ove, 
zaamheden van de Waarheids- tentakeld zvab de NP". 
kommissie niet moeten ontaar
den in een eenzijdige heksen 

Toch ziet de NP-leider weinig i s ANC^ideeën. aiiomoderen van kulturele en 
. - verschillen tussen z'n partij, In- ' religieuze verschillen." Volgens 

jacht. „Dat zou het einde be- J^ t̂ha en de Demokratische Hij vindt dat samenwerking hem is het levensnoodzakelijk 
tekenen van alles wat in de Partij, althans wat beleidsvoor- binnen de nationale en provin- dat de verschillende taal en kul-
afgelopen vijf jaar is opge- stgHgn betreft. Samenwerking ciale regeringen van nationale tuurgemeenschappen in Zuid-
bouwd." Hij maakte zich sterk ^ ^ ^ j . konkrete dossiers, zoals eenheid om in deze onstabiele Afrika voldoende ruimte en 
dat hij niets te verbergen heeft federalisme en vrije markteko- overgangsperiode de voorkeur rechtszekerheid krijgen. Op 
over z'n aktiviteiten ten tijde „omie, is niet uitgesloten, te geven aan belangrijke doel- deze manier VITI de NP alle 
van het Apartheidsregime. „Maar uiteindelijk is het de NP witten zoals natiebouw, verzoe- Zuidafrikanen verenigen achter 

De Klerk: „Mijn handen zijn die reeds kan rekenen op een ning en het Heropbouw- en gemeenschappelijke doelstellin-

dchoon. Wij (nvdr. de NP-ver-
antwoordelijken) rennen niet weg — — 
van de WaarheiddkommLidie. Ik zal 
het perdpektief over wat u) gebeurd 
aan de Waarheiddkommuéie pre
senteren aan de hand van een goed 
voorbereid dokument. Daarna moet 
de zaak door de kommuidie zelf 
worden behandeld." 

TEGENGEWICHT 
Adjunkt-president De Klerk 
was naar de Universiteit vaji 
SteUenbosch afgezakt om stu
denten en akademici te over
tuigen van de noodzaak om de 
Nationale Partij te (bhjven) 
steunen. ,,Een meerpartijen-de-
mokratie op zichzelf is kwets
baar. Wanneer je naar de rest 
van Afrika kijkt, dan besef je dat 
een land gedurende een lange 
periode kan worden overheerst 
door één enkele politieke par
tij", aldus de NP-leider. Volgens 
hem werkt demokratie zoals een 
huwelijk: „Een man alleen kan 
geen suksesvol huw^ehjk heb
ben, net zomin als een vrouw. 
E^n man en een vrou^v moeten 
getrouwd zijn. Elen demokratie 
vereist d3^namische politieke 
partijen die mekaar op een de
mokratische wijze bestrijden en 
de kiezers een werkelijke keuze 
aanbieden." Het is voor De 
Klerk een uitgemaakte zciak dat 
de NP de enige politieke for
matie is die een w^erkelijk te-
fengevs-icht kan vormen voor 

et ANC. 

Het ANC werd door de NP-
voorman gebrandmerkt als „een 
gevaarhjke partij zonder vaste 
filosofische grondslag". Met de 
afschaffing van de Apartheid 
heeft de organisatie haar doel
stellingen bereikt. Sindsdien is 
het ANC een stuurloos schip op 
zoek naar een nieu\ve bestem
ming. 

F.W. De Klerk: „Onder de ANC-
paraplu schuilen overtuigde kom-
munidten die helemaal niet geloven 
in het gevoerde regeringdbeleid, ra-
dikalen die niet zullen rudten voor
aleer Zuid-Afrika een één-partij-
dtaat u) en gewapende zelfverde-
digingdeenheden die zich nog dteedd 
dchuldig maken aan politiek ge
weld. " 

SAMENWERKING 
Andere pohtieke groeperingen 
vinden evenmin genade in de 

gen. F.W. De Klerk denkt hier
bij aan kultuurraden en vrij-
wiUige associaties. 

De Klerk is niet overtuigd van 
de bereidheid van het ANC om 
krachtdadig op te treden tegen 
ongedisciplineerde studenten 
en stakers die de ekonomie ont
wrichten met hun óikties. „In
dien we het vertrou'wen willen 
winnen van buitenlandse be
leggers, dan moet er orde ko
men in Zuid-Afrika. Over het 
onderschrijven van een geba
lanceerd ekonomisch beleid 
door het ANC is De Klerk 
aangenaam verrjist. „Het ANC 
zegt nu, net als de NP, dat het 
ekonomische groei nastreeft, 
een beleggersvriendelijk kli
maat wil scheppen en de staats
uitgaven onder kontrole wil 
houden." Privatizering blijft 
desondanks een belangrijk 
strijdpunt binnen de regering 
van nationale eenheid omdat het 
ANC bang is voor de Cosatu-
vakbond. 

Filip Vandenbroeke 

THEUNIS PIERSMA EERSTE FNP-BURGEMEESTER 

FRYSK-NASJONALE BOARGEMASTER 
WUNSERADIEL 
UOUWERT/WYTMARSUM - „Goeiemoam boar-
gemxuiter " „Ha dy buorfrou ". Die tekst dtond op één van de 
affiches die de provincie Friesland ver,)preidde bij de jongste 
taalbevorder'ing.)campagne. De tekst wilde de Friezen 
aanmoedigen om vooral ook tegen burgemeester<f en andere 
gezag<)dragerd hun eigen taal te gebruiken. Nogal wat 
Friezen en Friezinnen doen dat traditioneel niet, vooral ook 
omdat Friesland vanouds) veel Hollands prekende bur
gemeesters telde. Dat L) mogelijk doordat in tegenstelling 
tot Vlaanderen, burgemeester.) in Nederland niet worden 
gekozen maar benoemd door de koningin en de minister van 
Binnenlandse Zaken. Maar het soms regenteske be
noemingsbeleid is aan het veranderen; eind augustus 
benoernde Hare Majesteit de Koningin zelfs de Fries
nationalist Theunis Piersma als burgemeester van de 
gemeente WünseradieL 

IN 

Theun'id P'ierdma, burgemeester, 

kaatser en FNP'er... 

A
an deze benoeming is een 
strijd van zeker 25 jaar 
vooraf gegcian. Nog in de 
jaren '70 protesteerde de 

Fiysk Nasjonale Partij tegen de 
benoeming van jonge, Hol
landse bestuurders als burge
meester in Friesland. 

WIEGEL 
Vooral tijdens het bewind van 
Kommissaris der Koningin 
(KdK) Hedzer Rijpstra para
chuteerde het rijk zoveel jonge 
Hollanders als burgemeester in 
Friesland, dat deze al rap te 
boek stonden als de „Rijpstra-
boys", waartegen veel mensen 
liever Hollands spraken dan 
Fries. ,,Oars soe de man noch 
tinke dat hy derby heart" (gnderd 
zou hij nog gaan denken dat hij hier 
thuid id), was één van de ge
hoorde argumenten. De jongste 
jaren is het benoemingenbeleid 
sterk verbeterd. De gemeen
teraden hebben via een ver-
trouwenskommissie meer in
vloed gekregen op benoemin
gen en eisen vrijwel standaard 
kennis van de Friese taal. Tij
dens het bewind van Kommis

saris Wiegel — de KdK ontvangt 
traditioneel de sollicitanten van 
het burgemeestersambt — 
groeide het aantal Friese bur
gemeesters al sterk, al •was daar 
nog steeds geen FNP'er bij. 
De FNP heeft de eerste bur
gemeesterspost eigenlijk zelf 
veroverd door de verkiezings
winst bij de gemeenteraadsver
kiezingen van vorig jaar. De 
Fiysk Nasjonalen zijn de vierde 
partij van Friesland; kleiner dan 
CDA, PvdA en W D , maar 
groter dan D66, dat in Friesland 
het imago heeft van een partij 
van Hollandstalige inwijkelin-
gen. Toch heeft D66 drie bur
gemeestersposten in Friesland, 
waaronder die van hoofdstad 
Ljouwert, en de FNP tot voor 
kort geen. Andere faktoren die 
de benoeming van Piersma mo
gelijk maakten zijn het links-
liberale paarse kabinet, dat een 
einde wil maken aan de over
vertegenwoordiging van CDA-
burgemeesters, de medewer
king van de nieuwe uit Limburg 
(!) afkomstige kommissaris 
Ivoek Hermans en uiteraard de 
persoon van Piersma zelf. 

FANATIEK KAATSER 
Theunis Piersma, FNP-schepen 
in de gemeente Tytsjerkstera-
diel, is afkomstig uit het dorp 
Kübaard, dat vlakbij Wünste-
radiel ligt. Piersma kent met 
andere woorden de streek, waar 
hij benoemd is, als zijn broekzak 
en is vast van plan om te strijden 
voor belangen als de leefbaar
heid van de kleine dorpen en de 
landbouw. Piersma is eveneens 
een fanatiek beoefenaar van de 
kaatssport, waardoor hij zijn 
vrouw heeft leren kennen, en is 
vast van plan om daarmee door 
te gaan. Hij geldt binnen de 
FNP als een gematigde Fries
nationalist, wat hem benoem-
bciar maakte als burgemeester. 
Piersma is inderdaad geen „rop-
per en ra^er" - die de partij ook 
kent - maar een hardwerkende 
bestuurder, die rustig maar on
verstoorbaar aan z'n idealen 
werkt. 

Zo kent de gemeente Tytsjerk-
steradiel een vooruitstrevende 
taalpohtiek, die Piersma in 

Wünseradiel kan voortzetten 
door gewoon z'n werk in het 
Fries te doen. Piersma ver
diende tot voor kort z'n brood 
als docent aan de Thorbecke-
Academie in Ljouwert, de Ne
derlandse hogeschool voor su
perambtenaren. Hoewel deze 
school zeker geen Fries bolwerk 
is zorgde Piersma er hoogst
persoonlijk voor dat alle, veelal 
uit Holland afkomstige, studen
ten gedegen kennis kregen van 
het federalisme en het Fries-
nationalisme. Voor een flink 
aantal studenten waren het kol
leges en diskussies die zij niet 
licht zuUen vergeten. De vele 
kontakten die Piersma op de 
akademie opdeed kan hij nu óds 
burgemeester aanspreken: vele 
ex-studenten zijn inmiddels ho
ger ambtenaar bij het rijk of bij 
andere overheden... 

VOORPAGINANIEUWS 
Voor de Friese en Hollandse 
pers was de benoeming van 
Piersma in de vakantietijd voor-
póiginanieuws als „eerste (!) 
burgemeester van een regionale 
partij". Het betekent in het Ne
derlandse politieke landschap, 
vv̂ aar burgemeestersposten vaak 
werden verdeeld door de lob
byisten van de grote partijen en 
verandering meestal langzaam 
gaat, inderdaad niet minder dan 
een kleine doorbraak. Piersma 
stelde zich opnieu^v bescheiden 
op, zoals het een burgemeester 
die nog moet beginnen betaamt, 
„ik bin net oars als oaren", 
verklaarde hij tegen het 
NRC/Handebblad. Wat hij daar
mee wil zeggen is dat het ei
genlijk een gew^one zaak is dat 
een Fries-nationalist burge
meester wordt in een Friese 
plattelandsgemeente jJs Wün
seradiel. Vast staat alleszins dat 
op Piersma gelet zal worden de 
komende jaren. 

Onno F. Falkena 
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BEDENKINGEN BIJ EEN NIEUW SCHOOUAAR 

NEGENTIG JAAR LATER 
In het weekblad Knack (30 au
gustus j.1.) doet hoofdredakteur 
Frans Verleyen nog maar eens 
een oproep „om de geschiedenis 
opnieu'w haar rechten" te ge
ven. 

Alhoewel de auteur vooral het 
schrijnend gebrek aan inzicht 
over vi'ereld-omvattende kul-
tuur-historische verbanden en 
zelfs over aardrijkskundige ach
tergronden beoogt, kan de aan
tijging moeiteloos vemau'wd tot 
een alarmkreet nopens de ken
nis van de kultuurhistorische 
verbanden in óns taalgebied in 
het algemeen en in Vlaanderen 
in het biezonder. 

Neem nu, voor het onderwijs in 
Vlaanderen, de slepende kon-
troverse tussen twee (grond
wettelijke) beginselen, het ge
lijkheidsbeginsel enerzijds en de 
onderwijs-vrijheid anderzijds. 

In verstaanbare termen handelt 
het hier over de vraag of aan 
onze kinderen, van kleuter
school tot universiteit, onder
wijs moet/mag opgelegd zonder 
onderscheid van sekse. 

Het zoeken, of liever het mis
bruiken, van tegenstellingen 
tussen uitgangspunten is alles 
behalve nieuw. 

In 1905, negentig jaar geleden, 
brak in dit land een controverse 
uit die eigenlijk nog tot op onze 
dagen voortduurt. 

Meer bepaald gaat het over het 
tegen elkaar plaatsen van taai-
vrijheid en vrijheid van onder
wijs. 

Her en der \varen in 1905 
schuchtere pogingen onderno
men om het universitair on
derwijs te vernederlandsen. In 
de herfst van 1906 kregen deze 
inspanningen antwoord van de 
bisschoppenkonferentie onder 
voorzitterschap van kardinaal 
Mercier. Voor gans het katoliek 
onderwijs werden „richtlijnen" 
afgekondigd die aan duidelijk
heid niets te w^ensen overlieten, 
en, onder de mom van bezorgd
heid voor de „universele be
schaving", het grondprincipe 
van de Vlaamse emancipatie
beweging in de grond boorden. 

UNIVERSEEL BELANG 
In deze „instructions aux di
recteurs et aus professeurs des 
colleges libres d'humianités" 
heet net dat voor het onderwijs 
het Frans en het Nederlands (Ie 
flamand) niet op voet van ge
lijkheid kunnen geplaatst, dat 
terwille van beschavingsbelan-
gen, de kuituur van het Frans 
voorrang moet hebben op die 
van het Nederlemds en dat het 
inwilligen van de Vljiamse ver
zuchtingen voor de Vlamingen 
een handicap zou zijn. (letter
lijk: „si leurs revendications 
étaient acceuillis, la race fla-
mande sera du coup réduite è̂  
des conditions d'infériorité dans 
la concurrence universelle") 

Om het ahurissant en bijna tra
gisch karakter van dergelijke 
uitspraken te begrijpen moet 
men weten dat de allereerste 
Nobel-prijs voor Scheikunde cd 
in 1901 vs'as uitgereikt aan een 
Nederlandstalig onderzoeker 
(prof. Van 't Hoff), dat in 1902 
de Nobel-prijs voor Natuurhj-
kunde ook aan een Nederlands
talige was toebedeeld (prof. 
Zeeman) en dat in 1903 en 1904 

ASIELBELEID: 

MENSWAARDIGE 
OPLOSSING 

Bij axuivang van het .schooljaar werd nog eenj een lam gebroken voor 
het gedchiedenLtonderricht. 

Nobel-prijzen waren uitgereikt 
aan vertegenwoordigers van 
kleinere taalgebieden zoals No
ren, Zv*reden en Denen. 

Als in de zestiger jaren de op
deling van de Leuvense uni
versiteit ter sprake komt, duikt 
het gescherm met het zgn. uni
verseel belang opnieuw op (bis
schoppelijk mandement van 
1966) en tot op de dag van 
vandaag wordt nopens het we
tenschappelijk onderzoek ge
zorgd voor een brede schemer
zone (bijz. wet van 8.8.88, art. 
5) die geen souvereine rol aan 
het Nederlands en aan neder-
landstalige onderzoekers toe
laat. 

Het in-eer-herstellen van het 
geschiedenisonderricht mag er 
dan ook toe bijdragen om de 
leibanden, waarmee de Vlamin-

f en dom en zoet werden ge-
ouden, definitief door te knip

pen. 

Guido Van m 

P.S.: Ter gelegenheid van deze 
bedenkingen zou eens grondig 
dienen onderzocht w^aarom, na 
een suksesvolle groei van kleu
ter- en lagere scholen in het 
taalgrensgebied (te Brussel, te 
Spiere), deze trend zich in het 
voorgezet (secundair) onder
wijs niét doorzet. 

Ondanks verdienstelijke po
gingen om de wachttijden tus
sen de aanvraag van pohtiek 
asiel en de uitspraak daarover 
te verkorten, moeten nog altijd 
te veel aanvragers te lang 
wachten op het verdikt. Som
migen onder hen krijgen pas 
na jaren te horen dat hun 
aanvraag niet ingewilligd 
wordt. De meeste van deze 
mensen hebben zich inmiddels 
volledig aangepast aan de 
Vlaamse gewoonten en zeden, 
spreken de taal, w^erken en 
hebben een vriendenkring op
gebouwd. Hen van de ene op 
de andere dag tot illegaal uit
roepen is niet menswaardig. 
De VU-senatoren hebben een 
voorstel ingediend om deze 
niensen alsnog de kans te ge
ven om in België te blijven. 

Indien het Kommissariaat-ge-
neraal voor de vluchtelingen 
zijn w«rk efficiënt uitvoert, 
zullen deze gevallen in de toe
komst tot een minimim» her
leid worden. Zolang dat niet 
het geval is, moet voor hen een 
oplossing gezocht worden. De 
VU ers stellen vast dat het 
gros van de bevolking niet 
negatief staat tegenover het 
geven van een verblijfsvergun
ning aan asielzoekers die be
wezen hebben zich te wiUen 
aanpassen. De kern van bun 
voorstel, geïnspireerd naar 
Frans model, is dan ook dat 
mensen van wie de aanvraag 
werd afgewezen, maar die 

daarop langer dan twee jaar 
hebben moeten wachten de 
kans moeten krijgen op een 
regularisatie van hun toestand-
Voorwaarde is dan wel dat zij 
zich „ (...) op een erndtige manier 
hebben weten te integreren in onze 
samenleving, (...)". 
Toch zal goede wil alleen niet 
kunnen volstaan. De voor
waarden om het statuut te 
krijgen van een vreemdeling ge
machtigd om meer dan drie maan -
den in het Rijk te verblijven kun
nen in vier onderverdeeld 
worden: 
- de aanvraag van de vreem
deling om als vluchteling te 
w^orden erkend moet dateren 
van voor 1 januari 1993 - deze 
datum is bewust gekozen om 
een nieuwe toestroom van 
aanvragers te vookomen; 
- tussen de datum van aan-

van het uitzonderhjk 
verblijf op het grondgebied en 
de beslissing moet minstens 2 
jaar verstreken zijn - bij een 
konsekw^ente en snelle behan
deling van de verschillende 
dossiers zullen de mt^elijke 
rechthebbenden tot een mi
nimum beperkt worden; 
- de vreemdeling moet een 
wettelijke professionele akti-
viteit van én minimum een 
haiftijdse betrekking én mi-
nimiim 12 maanden kunnen 
bewijzen; 
- tot slot is een voldoende 
kennis van de streektaal ver
eist 

AIDS-BELEID DOORGELICHT 

KAMPANJES SCHIETEN DOEL VOORBU 
Jongeren weten wat aids is en 
hoe ze de ziekte kunnen voor
komen. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat ze altijd hun voor
zorgen nemen. Zoveel is dui
delijk na het lezen van het boek 
Jongeren, dek) en aidd herbekeken 
van Erik Van Hove, Nico Car-
pentUr en Nicole Knopd. Het boek 
bundelt de resultaten van een 
onderzoek naar seksueel gedrag 
bij jongeren. Vlaams minister 
Wivina De Meester kondigde aan 
zich op de studie van professor 
Erik Vein Hove, in het boek 
beschreven, te zullen baseren 
voor het uitstippelen van haar 
aidsbeleid. 

ONVOLDOENDE 
Aids is niet jJleen een erge epi
demie, de ziekte rjiakt meteen 
de kern van het samenleven en 
samenzijn. Aids-preventie gaat 
dan ook niet enkel om het ver
mijden van infekties, maar moet 
meer bereiken: voorkomen van 
onrust of paniek én solidariteit 
met aidspatienten. 

„Het ij opvallend dat jongeren al
maar onverdraagzamer worden te
genover menjen 

die met HIV zijn besmet" zegt 
professor Van Hove. „Bijna de 
helft vindt het normaal dat dokterd 
in ziekenhuizen een aijddteót zouden 
doen, zonder de patiënt daar vooraf 
van op de hoogte te brengen. Bijna 
tien procent weigert met deropo-

ditieven damen te werken of te dtu-
deren, zestien procent wil niet dat 
naojt hun huid een opvangcentrum 
voor aiddpatiënten wordt geopend." 

In het boek wordt eerst het 
seksuele gedrag van jongeren in 
beeld gebracht, de ziekte aids en 
de boosdoener HIV. Door hun 
relatief specifieke seksualiteits
beleving zijn jongeren kwets
baarder dan anderen. Verder 
wordt aangegeven hoe zij ge
ïnformeerd worden over aids, 
seks en aanverwante onderwer
pen en hoe ze daarop reageren. 
Naar het einde toe komt men tot 
de vaststelling dat informatie 
niet volstaat om tot gedrags
verandering te komen en wor
den de houdingen en attitudes 
van jongeren in dit domein ge
schetst. Men gaat na in hoeverre 
men van preventiegedrag kan 
spreken bij jongeren. Er wordt 
ruim ingegaan op het kondoom-
gebruik. 

ANTIKONCEPTIE 
Jongeren worden steeds vroe
ger seksueel aktief, zoveel is 
duidehjk na het lezen van het 
boek. Maar men kan moeilijk 
beweren dat dit leidt tot een 
patroon van vlug •wisselende 
seksuele kontakten zonder ver
dere betekenis. Jongeren gaan 
büjkbaar volwaardige relaties 
cian, alleen zijn het niet meer de 
'relaties voor het leven' die men 
als ide£ial stelt. 

Antikonceptie w^ordt blijkbaar 
door jongeren goed beheerst, al 
bhjft het moment van de eerste 
seksuele gemeenschap een ri-
sikosituatie. Het kondoomge-
bruik neemt toe, maar blijft een 
moeilijke zaak. Er zijn nogal 
w ât misvattingen rond korrekt 
kondoomgebruik en kondooms 
bhjven moeihjk integreerbaar in 
de relatiebeleving. 

MEDIA 
Deze publikatie is bedoeld voor 
iedereen die om aidspreventie 
bekonunerd is en voor iedereen 
die een genuanceerde kijk wil 
krijgen op de aidsproblematiek 
bij jongeren: hoe ze geïnfor
meerd zijn, hoe deze ziekte hun 
meningen en houdingen wel of 
niet beïnvloedt en in welke mate 
ze hun gedrag aan de aids-
bedreiging aanpassen. 

De media spelen daarbij een 
belangrijke rol. Jongeren halen 
vooral daar hun informatie. 
Professor Van Hove houdt na 
de studie een pleidooi om in de 
scholen een geïntegreerde sek
suele voorhchting te geven. 
,yASd moet gewoon een deel van de 
voolichting worden. Want de tijd van 
de foldertjed en andere Zet 'm op-
kampanjed id voorbij. Iederéén weet 
nu wat ai2d id. Nu moeten er andere 
manieren worden gezocht om de 
jeugd bewujt te maken of beweidt te 
houden. De media kunnen daar trou
wend ook een grote rol in dpelen. We 

ondervonden dat het algemene beeld 
dat de media van de aiddproble-
matiek ophangt te negatief u." 

Mik Stas. 

c» Jongeren, dekj en aidd her-
bekeken. Erik Van Hove, Nico 
Carpentier en NicoU Knopd. 
Vitg. Garant, Leuven, 158 blx., 
590frank. 

Vindt Mieke Van 

Haegendoren mannelijk 

Vlaanderen geëmancipeerd 

Eind september 

komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 
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ZONDAG 1 OKTOBER'95, l lu.-18u. 

VU-FAMILIEDAG TE ANTWERPEN 
(ZUIDERPERSHUIS EN ZUIDERDOKKEN) 

• Hu.: aperitiefkoncert 

Flander,»' 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". 

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

• 12u. tot 15u.: een gezellige 
barbecue 

Met wat Europese volksmuziek 
op de achtergrond kan u ge
nieten van een aangenaam bar
becue-etentje. Samen met been-
houw^erij Van Raemdonck ser
veren wij voor u laxnsboutsnede, 
een kippebilletje en braadworst, 
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
seleinen borden en dit aUes 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 
vóór 25 september! 

• 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 

RANDANIMATIE 
• een verjaardag^ge^chenk 
voor breeddenkend Vlaande-

Houdt Geert Van Istendael 
van België of Vlaanderen? 
Wat groeit er m de hof van 
Geertrui Daem? Heeft Ar
mand Schreurs -wilde plan
nen om Brussel te ver
vlaamsen? Waarom vindt 
Willem Vermandere Vlaan
deren tegelijk gruwelijk en 
verrukkehjk? Rekent Frans 
Verleyen af met de Volks
unie? 

• doorlopend kinderanima.-
tie met kinderdbow Kanajo, 
poppenka^ttbeater DenAnd-
joen en Lubtka^teUn 

• een grote kleding-inza-
melaktie voor een projekt 
van het Vlaams Internati
onaal Centrum 

• een bezoek aan het 
Bormshuis 

In de rand van de fami-
liedeig kan u in het Borms
huis, gelegen £ian de Volks
traat 30, tussen 11 en 16u. 
een bezoek vbrengen aan de 
thematentoonsteling "65 
jaar IJzerbedevaarten", 
van 1920 tot 1989, van 
Frans Daels tot Paul Daels. 
Daarnaast kan u ook de 
bestendige tentoonstelling 
"Borms en het Vlaams-na-
tionalisme" bezoeken. 

Franse musette, een Spaanse 
fandango, een Finse dans, een 
Ierse Polka of Vlaamse volks
muziek. Tussendoor leven de 
sohsten zich uit op een stukje 
Klezmer of een snelle Cajun. 

• 15u. tot 16u.30: politiek de
bat 

PacifUme, wapenhandel en 
recbtvaardige oorlog 

In het kader van de Vlaamse 
Vredesweek nodigt VU J O ver
schillende sprekers uit rond de 

WIN DE VTB/VAB-INFOKATERN 
'KUNST OP HET ZUID' 

JA wij/ik komen/kom naar de familiedag te Ant
werpen en schrijven/schrijf meteen in voor de 
barbecue. 

naam: 

voornaam: 

woonplaats: 

• aantal volwassen menu's (lamsboutsnede, kippebilletje, . 
braadw^orst): 

• 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. 

Bart Van den BoMche 

vTciag "Kan geweld gerecht
vaardigd zijn?" Hugo Van He-
mehyck (VOS), Jef De Loof 
(Artsen voor Vrede), Mark 
Heirman (onafhankelijk publi
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 
bliuden', over de rol van de Ver
enigde Naties in konfUkbiitu-
atiet) 

Volkeren die sinds mensenheu
genis in staat van oorlog ver
keren zijn met onderhandelin
gen gestart. Tegeüjkertijd laait 
op vele plaatsen het vuur w^eer 
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 opnieu-w vrede in dit 
land te brengen. Wat is de rol 
van de Verenigde Naties en 
onze eigen blauwhelmen? 

• Informatie over de proble
matiek van landnti/nen met ter 
pLiatde een ware landmijnen
tunnel en een dimulatie van een 
Lmdmijnenvetd. 

• 15u. tot 16u.30: Interna
tionale volksmuziek 

Kadaiu) 

Kadans w^erd ongeveer een 10-
tal jaren geleden opgericht. On
der de noemer "Internationale 
volksmuziek" speelt de volks
muziekgroep Zweedse, Itali
aanse, Ierse, Schotse, Slavische 
en Vlaamse muziek. Met violen, 
contrabas, mandoline, accor
deon en gitaar biedt Kadans u 
een rijke afwisseling, zo-wel mu
zikaal als instrumentaal. Tupan, 
small-pipes, bratch, bodhran, 
vlier en Vlaamse doedelzak 
kleuren de volksmuziek. Ka
dans -vindt het ook belangrijk 
eigen komposities te schrijven 
en daarin -vreemde stijlvormen 
te verwerken. Kadans'ers be
spelen meer dan één instrument 
op een professionele manier. 
Het inle-vingsvermogen is hier
bij bijzonder groot. 

Indien u op de VU-Éami-
liedag ADL-assistentie 
(Aktiviteiten Dagelijks 
Leven) of de hulp van een 
doventolk nodig teeft , ge
lieve kontakt op te nemen 
met Hilde Degezelle 
(02/219.49.30.). Zo kun
nen we tijdig in de nodige 
hulpverlening voorzien. 

KUNSTOF 
HET ZUID 
U kan van 10 tot 17u. ook 
genieten van 'Kunst op het 
Zuid', een organisatie van 
VTBA^AB. 'Kunst op het 
Zuid' is een ontdekkings
tocht langsheen musea, ga
lerijen, kunstenaarsateliers 
en trendy cafés op het 
Zuid. Op het programma 
staan o.a. de tentoonstelling 
"Rond Gustave van de 
Woestijne, Reserve van het 
David en Alice van Buren 
Museum" in Carine Campo 
Galleiy, een selektie uit de 
werken van Ettore Spalletti 
(It.) in het Museum voor 
Hedendaagse Kunst, foto
tentoonstellingen "In de 
schadu-w van de piramiden 
(Egyptische fotografie 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 info-
katem van VTBA'AB te 
kopen (75fr.). Dit infoka-
t e m is meteen het toe-
gangsbe-wijs tot het ganse 
kunstgebeuren op het 
Zuid. 

WEGGEVER 
W I J -wil echter zijn lezers 
verwennen. De eerste 200 
lezers die inschrijven voor 
de barbecue op onze fa
miliedag krijgen gratis deze 
infokatern. Schrijf vandaag 
nog in! 

Vier op 'n rij 

• 16u.30 tot 18u.: Optredens en 
toespraken aan elkaar geïmi
teerd door presentator: Dirk De-
noyelle 
• 16u.30: een spetterend op
treden van BART VAN D E N 
BOSSCHE 
• 17u.l5: jongerenboodschap 
door VU-kamerlid Pons Bor-
ginon 
• 17u.25: huldiging van mi
litanten en leden 
• 17u.35: politieke toespraak 
door VU-voorzItter Bert An-
claux 
• 18u.: Vlaamse Leeuw 

ALS PROTEST 
TEGEN DE AFCEA-
WAPENBEURS... 
Oproep tot de kinderen: 
Breng oorlogsspeelgoed 
mee 

V U J O gaat met oorlogs
speelgoed een alternatieve 
w^apenbeurs houden tegen 
de hoogtechnologische AF-
CEA-wapenbeurs te Brus
sel. De AFCEA-wapen-
beurs van 18 tot 20 oktober 
bevordert de handel in vuur
wapens, raketten, kompu-
ters of mihtair-wetenschap-
pehjke kennis. Deze beurs 
vindt voor de zestiende keer 
plaats. Wie echter vuurhaar
den wil bestrijden moet be
ginnen met de brandstof te 
verwijderen. Daarom wordt 
symboUsch ge-vraagd aan de 
kinderen om op 1 oktober 
hun oorlogsspeelgoed mee 
te brengen en in te leveren. 
De kinderen die oorlogs
speelgoed bij hebben mogen 
gratis door de landmijnen
tunnel. 
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Uïï DE REGIO 

Dirk Denoyelle 

Dirk Denoyelle kreeg tijdens 
studentenrevues de smaak 
voor het imiteren en het hu
moristisch theater te pakken. 
Zijn professionele carrière als 
cabaretier-stemmenimitator 
startte in 1991. Toen hij de 
stemmen van Tobback, Mar
tens en Verhofstadt uit Pop-
pehan (TVl-Zeker Weten) 
imiteerde ging de sneeuwbal 
aan het rollen. Sedertien duikt 
Dirk in allerhande radio- en 

TV-programma's op, o.a. 
Verborgen Camera' op VT4. 
Ondertussen schreef hij ook 
theaterprogramma's ('Het 
Bleekblauw Vermoeden', 
'Kleur is van Geen Tel' en het 
vooral muzikcial programma 
'De Stemmen Gestemd'). Po
litici, de Paus, Vlaamse en 
internationale sterren, een 
hooggeplaatste royalty...het 
passeert allemaal de revue. 
Dat wordt lachen geblazen. 

HOE KOMT U 
NAAR ANTWERPEN? 
Zondag 1 oktober : zondag 
zonder of trein-tram-bus-dag 

Op zondag 1 oktober wordt 
voor de tweede keer Zondag 
Zonder georganiseerd. Liefst 
een dag zonder auto, maar met 
trein, tram, bus, te voet, op 
rolschaatsen of op de fiets. E^n 
dag met vriendelijk verkeer in 
stad en dorp. Het is een dag 
•waarop we onze mobiliteit in 
vraag stellen. De diskussie over 
de gevolgen van de auto-ek-
splosie voor de verkeersveUig-
heid en het leefmilieu — ozon-
koncentraties, broeikaseffekt — 
is aktueler dan ooit. De auto 
beloofde ons de vrijheid, maar 
onderweg ervaren ŵ e onze im
mobiliteit. 

Kom op zondag 1 oktober dan 
ook met het openbaar vervoer of 
met bussen naar de VU-fami-
liedag. Alvast dit: in Antwerpen 
zal die Amerikalei en de Al2 
afgesloten zijn voor het verkeer. 
De Zuiderdokken en de kaai 
zijn zonder problemen bereik
baar. Volg de pijlen 'Sinksen
foor'. 

Met de trein heen + bus 

Er vertrekt een rechtstreekse 
trein naar Antwerpen Centraal 
vanuit: 

/. Oodtende: ieder uur, telkens om 
12min. voor het uur 

2. Brugge: ieder uur, telkens om 
2min. na het uur 

3. Gent St.-Pkterö: twee per uur, 
telkens om 3min. voor het half
uur en om 5min. voor het uur 

4. Kortrijk: ieder uur, telkens om 
Imin. na het halfuur 

5. Briudel N: twee per uur, tel
kens om 9min. voor het uur en 
Umin. voor het halfuur. 

6. Htudeit: ieder uur, telkens om 
13min. na het uur. 

7. Leuven: Er is geen recht
streekse trein vanuit Leuven. 
Wel is er ieder uur om 12min. na 

het halfuur een trein met over
stap in Mechelen en om 3min. 
voor het uur met overstap in 
Brussel N. 

In Antwerpen centraal over
stappen op bus 23 

Bus 23 rijdt in ongeveer een 
kwartier van het Centraal Sta
tion naar de Waalse Kaai. Op 
het uur, 20min. na en voor ieder 
uur vertrekt de bus aan het 
Centraal Station. Idem voor de 
terugweg. 

Met de trein terug 

Er vertrekt vanuit Antwerpen 
Centraal een rechtstreekse trein 

1. Gent, Brugge en Oodtende: ieder 
uur, telkens om 2min. voor het 
halfuur. 

2. Gent en Kortrijk: ieder uur, 
telkens om 2min. voor het uur 

3. Bru^éel: twee per uur, telkens 
om Umin. voor het uur en het 
halfuur 

4. HOOMII: ieder uur, telkens om 
6min. voor het halfuur 

5. Leuven: Er is geen recht
streekse trein naar Leuven. De 
trein van Umin. voor het half
uur richting Brussel geeft in 
Mechelen aansluiting op Leu
ven, en deze VcUi Umin. voor 
het uur geeft aansluiting in 
Brussel 

AKTIE-TIP: De Volksunie en de 
Volksuniejongeren engageren 
zich in de aktiegroep "Front 
voor de Binnenlandse trein". 
Dit 'Front' verzamelt handte
keningen voor een betaalbciar 
en aantrekkelijk openbaar ver
voer. Op "weg naar de VU-fa-
müiedag kan u met de afdeling 
altijd handtekeningen verzame
len op de trein. Voor meer info 
en petitielij sten: Arnold Peeters 
(02/219.49.30.). 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

MONUMENTENBELEID 
IN VLAANDEREN 
Na afloop van het Volksunie-
Partijbestuur van maandag 11 
september j.1., heeft algemeen 
voorzitter Bert Anciaux vol
gende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 
Het partijbestuur van de VU is 
verheugd over het succes van de 
zevende Open Monumenten
dag. De ruime belangstelling 
voor ons cultureel erfgoed ge
tuigt van een belangrijk his
torisch bewustzijn van de Vla
mingen. Het is tevens een sig
naal aan de beleidsmensen om 
verder te gaan op de ingeslagen 
weg en de talrijke waardevoUe 
monumenten en landschappen 
in Vlaanderen voldoende te be
schermen. 

In dit verband stelt de VU zich 
vragen bij de huidige opsplit

sing van de bevoegdheid over 
monumenten en landschappen 
tussen twee departementen. 
Het is rationeler deze twee be
voegdheidspakketten, die sterk 
met elkaar samenhangen, onder 
de bevoegdheid van één mi
nister te houden. Een coherent 
beleid terzake is immers nood
zakelijk. 

Daarnaast heeft de VU haar 
twijfels over het nut van de 
toewijzing van een grotere be
voegdheid inzake de bescher
ming van monumenten, aan ge
meenten en provincies. De VU 
is een voorstander van het sub
sidiariteitsbeginsel en wol zo 
veel mogehjk streven naar een 
ruime beslissingsmacht van lo
kale besturen. In dit geval be
staat echter het gevaar dat lo-

BUSSEN NAAR FAMILIEDAG 
Wij raden de arrondissementen 
aan naar de familiedag te komen 
met bussen, dat heeft tal van 
voordelen. 

Het arr. Roeselare-Tielt geeft 
het voorbeeld, gevolgd door het 
arr. Kortrijk. 

Roeselare-Tielt 

lOu. Roöelare: cian het standbeeld 
van Rodenbach op het St.-
Amandsplein. 

lOu.15 Izegem: aan het goe-
derenstation. Dirk Marten-
slaan. 

lOu.30 Tielt:Aan het station. 

Koótprijd: 250 fr., kinderen -

12jaar: gratis. 

Maaltijden: zelf inschrijven. 

Inschrijven: Tonie Soete, 
051/20.83.45 (kantooruren) of 
051/20.85.63 ('s avonds). 

Kortrijk 

Inl. + inschrijvingen: Staf Bee-
len, 056/21.50.85. 

N.B.: Arrondissementen en/of 
afdelingen die een bus of een 
ander groepsvervoer organi
seren nemen kontakt op met 
Guide de Hacker, Alg. VU-
sekretariaat. 

Tel. 02/219.49.30. 
Fax 02/217.35.10. 

OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

Zo. 17 SINT-NIKLAAS: Eman-
cipatieraad van Sint-Niklaas be
staat 6 jaar. Officiële viering om 
lOu.30 in Salons voor Schone Kun
sten. Met openingstoespraak door 
Nelly Maes, optredens van Anita 
Daldini, Tine Slosse, MarceUa Pies-
sens en Mia Mortier, receptie en 
fototentoonstelling. Toegang gratis. 
Graag inschrijven: 
760.91.57/777.97.00. 
Vr. 22 DEINZE: 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). 
Za. 23 DESTELBERGEN: Dag-
uitstap naar Noord-Brabant (NI), 
met bezoek aan Breda, de Bies-
bosch (boottocht), Heusden a.d. 
Maas en 's Hertogenbosch. Vertrek: 
7u.30 kerk Destelbergen, terug 
rond 21u. Prijs: 950 fr., eetmaal 
inbegr. Org. Dr. Goossenaerts-
kring, i.s.m. VTB. Inschrijven tot 
19/9 bij bestuursleden. 
Di. 26 SEMT-NIKLAAS: Met F W 
naar ,,Verborgen schatten in het 
museum van Tervuren ", buiten nor
male openingsuren. Vertrek aan 
Stadhuis Sint-Nlklaas om 19u. Op 
13/9 is er Info-avond hierover in het 
Vrou'wencentrum, Nieuwstraat 34, 
om 20u. Inschrijven bij Miet of 
Agnes of op info-avond. Deelname: 
inkom + gids 400 fr., niet-leden 450 
fr. 
Vr. 29 EVERGEM: Gezellig sa
menzijn met bescheiden feestje in 
zaal De Molen, Kramershoek te 
Wippelgem, om I9u.30. Org.: VU-
Evergem. 

OKTOBER 
Za. 7 ERPE-MERE: Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. Vaiv 1 lu.30 tot 
21u. in Sint Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
brochetten, visschotel en kinder-
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kale besturen minder bestand 
zijn tegen de druk van bouw
promotoren e.d. en dat een on
middellijk financieel voordeel 
op korte termijn primeert in 
plaats van het lange termijn-
projekt: nl. de bescherming van 
ons cultureel erfgoed. Een cen
trale dienst voor kwahteitsbe-
waking blijft noodzakehjk. 

Tot slot vindt de VU het mooi 
dat Luc Martens' scenario's 
i.v.m. belastingvoordelen voor 
bezitters van monumenten ont
wikkelt. De vraiig is of hij dit 
kan afd^vingen van zijn federale 
koUega's die bevoegd zijn over 
dit dossier. Het is immers jJ te 
gemakkehjk mooie beloftes te 
maken, goed wetende dat men 
niet over de bevoegheid be
schikt om ze na te komen. 

IN MEMORIAM 
MARCEL 
BRAUNS 
Op 2 september jongstleden 
overleed te Hasselt de jezuïet 
Marcel Braurw. Hij werd 82. 
Deze dichter en teoloog zal in 
Volksunie-kringen gekend bhj-
ven als de man die zw^aar van 
leer trok tegen de uitspraak dat 
stemmen voor de VU zondig 
w^as. 

Als teoloog maakte hij naam met 
zijn kennis over de heilige drie
vuldigheid, als dichter blijven 
zijn barokke, mystiek getinte 
verzen in herinnering. Aan het 
begin van de jaren '60 trok 
Brauns resoluut partij voor de 
VU. Hij hield talloze spreek
beurten in Vlaanderen waarbij 
hij met bijbelse interpretaties 
trachtte te bewijzen dat stem
men voor de VU niet die dood
zonde ^vas die de Belgische bis
schoppen ervan maakten. In dat 
kader nam hij ook deel aan de 
akties tegen de Franse preken in 
de Vlaamse kerken. Door zijn 
akties werd Brauns uit de J e -
zuïten-orde gestoten. Ook met 
de VU raakte hij in onmin. 

Eind 1965 haalde pater Brauns 
nog eens het nieuws door de 
verdediging van de SS-er Ver
helen (proces in Wenen, 13 de
cember) op zich te nemen. Over 
deze zaak pubUceerde hij het 
boek Mijn Waarhei?. Brauns 
•werd op 7 september in fa-
mUiekring begraven. Op 30 sep
tember e.k. zal er om lOu.30 een 
herdenkingsdienst gehouden 
worden in de koUegekerk van 
het Sint-Jozef-Seminarie te 
Sint-Niklaas. 

VUJO-ZUIDWEST IN 
OPRICHTING 
Enkele -weken geleden k-wam 
een aantal bestuursleden van 
VUJO-Kortrijk en V U J O -
Roeselare/Tielt samen om een 
verkennend gesprek te voeren 
omtrent de oprichting van een over
koepelen? orgaan VUJO-ZuSwe^t. 
Het entoesiasme werkte aan-
stekehjk en meteen -werd een 
datum afgesproken om samen te 
komen voor een oprichtings
vergadering -waarin de voor

naamste bestuursfunkties 
(voorzitter, sekretaris en pen
ningmeester) zullen verdeeld 
-worden. Deze gaat door op -vrij
dag 22 september a.s. Plaats van 
afspraak -wordt 't Leeuwke in de 
H.Verrieststraat 4 (vlakbij het 
Sint-Amandsplein) te Roese-
lare. 
De kandidaturen voor de be
stuursfunkties staan voor ieder
een open. 
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BUFFERZONE NOODZAKELIJK 

VU-MECHELEN 
BEZORGD OM UITBREIDING P&G 

ANTWERPEN 

Als gemeenteraadslid van Me-
chelen heeft Koen Anciaux met 
verschillende inwoners van het 
gebied Hombeeksestenweg-
Geerdegem Schonenberg en 
met de leefmilieugroep Meche-
len-Zuid kontakt gehad over de 
inplanting van een chips- en 
kroketteninstallatie bij Procter 
& Gamble. 

Volgens het VXJ-raadslid dienen 
er duidelijke afspraken te wor
den gemaakt met P&G omdat 
een nieuwe installatie een extra 
druk op de leefbciarheid in dit 
Mechels gebied kan geven. 

Uit het geluidsemissieplan, door 
P&G uitgebracht, blijkt duide
lijk dat de te verwachten de-
cibelproduktie hoog is. Volgens 
de plannen zullen de geluids
bronnen zich aan het, volgens 
het ge-westplan, -woongebied 
met landeUjk karakter bevin
den. Gesofistikeerde appara
tuur moet de geplande geluids
overlast kunnen verminderen. 

Het opslaan van giftige, ont
vlambare en zeer gevaarüjke 
stoffen zoals kaUumhydroxide 
op amper 50 meter van een 
woongebied is onverantwoord. 

Koen Anciaux: „Daarom ótel ik 
voor om deze dcbadelijke stoffen naar 
de zijde van het moederbedrijf over te 
brengen. Deze meerkodt wordt ge-
kompenóeerd door een grotere vei
ligheid voor de buurt. 

Het ontbreken van de wettelijk 
verplichte bufferzone is ontoe
laatbaar. Er moet als voor
waarde gesteld worden dat er 

® 
OPENBAAR 

CENTRUM VOOR 
AAAATSCHAPPELUK 

WELZUN 
De plaats van : 

OPVOEDSTER 
wordt openverklaord. 

De plaats staat open voor zowel 
mannelijke als vrouwelijke kan
didaten. 
Aanvangswedde: 62.396,- fr. 
bruto per maand. 
De kandidaten moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben en de 
leeftijd van 45 jaar niet overschre
den hebben op 25.9.1995. 
Diplomavereiste: Houder zijn van 
een diploma of eindgetuigschrift 
van het niveau van het hoger 
pedagogisch onderwijs, van het 
hoger sociaal onderwijs, van het 
hoger paramedisch onderwijs of 
van het hoger artistiek onderwijs, 
tenminste van het korte type, met 
volledig leerplan of voor sociale 
promotie. 

Er wordt een werfreserve aan
gelegd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier en 
examenprogramma te bekomen 
op de 7e Directie-Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39 te 
2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrechh 300,- fr. 
De kandidaturen moeten toeko
men op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te 2000 Ant
werpen, uiterlijk op 9 .10.1995. 

een groene buffer van 25 meter 
wordt aangeplant." 

Een nieu-we fabriek zal onge
twijfeld zorgen voor extra ver
keersoverlast. Momenteel is de 
overlast door de vrachtwagens 
reeds groot. De Hombeekse-
steenweg blijft voor heel wat 
vrachtvoerders de aangewezen 
route, alle verbodsborden ten 
spijt. 

Procter & Gamble moet zorgen 
voor een uitweg op haar grond
gebied tot aan de Hotelweg. 

Koen Anciaux: „Indien aan deze 
voorwaarden wordt voldaan lijkt het 
mij aanvaardbaar om, gelet op de 
werkgelegenheid, de milieuvergun-
ningdoanvraag toe te kennen. Ik ben 
er van overtuigd dat de direktie van 
PeSGgerijjtaanpoddingen wildoor-
voeren. " 

Toch maakt het VU-raadslid 
nog een kleine maar belangrijke 
opmerking. Het verwondert 
hem dat er eerst moet bezuinigd 
worden bij Smitsh Food, met 
afdankingen als gevolg, terwijl 
P&G -wil investeren. Beide be
drijven hebben nochtans kom-
merciële belangen bij een mul
tinational (Pepsi). Wordt er 
vanuit Amerika geoordeeld over 
besparingen en investeringen? 
Daarom is de Vlaamse veran
kering zo belangrijk, vindt An
ciaux. 

VU-DELEGATIE TE GAST 
BIJ PROaER & GAMBLE 
GemeenteraadsUd Koen Anci
aux, advokaat Mare Hendrickx 
en architekt Peter Verlinden 
brachten vrijdag 1 september j.1. 
een bezoek aan de Mechelse 
Procter & Gamble-vestiging. 

De Mechelse VU-delegatie 

w^erd er ontvangen door leden 
van het direktie- en manage-
mentskomitee, die toelichting 
verschciften over de geplande 
uitbreiding van de bedrijfster
reinen, met inplanting van een 
chips- en kroketteninstallatie 
(die midden '96 met de pro-
duktie zou starten). 

Uitleg werd gegeven over de 
inspanningen die Procter & 
Gamble zich wil getroosten om 
de geluids- en geuroverlast tot 
een absoluut minimum te be
perken, de geplande ontsluiting 
van de fabrieksterreinen (w^aar-
door de Hombeeksesteen^veg 
voor een groot deel zou ontlast 
worden), de «lanleg van groene 
bufferzones, de opslag van ge
vaarlijke — en schadelijke stof
fen, enz. 

Elk vanuit hun eigen specifieke 
interessesfeer brachten de leden 
van de Mechelse VU-delegatie 
ook de •werkgelegenheidspro-
blematiek, de voorwaarden van 
Vlarem II en enkele bouwtech
nische aspekten op tafel, 
•waarop telkens éénduidig en 
helder w^erd geantwoord door 
de mensen van Procter & Gam
ble, die niet nalieten nog te 
beklemtonen dat de plaatselijke 
buurtbew^oners over de gang 
van zaken ook zouden worden 
ingelicht. (Er is een groen num
mer ter beschikking gesteld.) 

Na afloop evalueerde de Me
chelse VU-delegatie de toelich
ting als erg duidelijk, en ̂ verd de 
hoop op een verdere gunstige 
samenwerking, ook na het op
starten van de nieuwe afdeUng — 
waar de VU zich nu openHjk 
achter kan scharen, gezien te-

f emoet gekomen ^verd cian en-
ele bezwaren —, uitgesproken. 

WESt^LAANDÊRËN 

SEPTEMBER 

Wc. 13 IZEGEM: Natuurwande
ling. Vertrek om 13u.30 aan de 
Ommegangstraat 5. Deelname 50 
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. Ln 
Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor. Inkom: 50 fr. Org.: 
Informativa. 

Vr. 22 ROESELARE: Vlaams 
volksfeest. Kipfestijn met kolder-
optreden „Marie van Desselgem". 
Vanaf 19u. in Ruitercentrum. Deel
name: 360 fr., -12j. 150 fr. Org.: 
VU-Roeselare. 

Di. 26 lEPER; Daguitstap naar 
Brussel met de Vlaamse Vrouwen
vereniging leper. Vertrek: Pope-
ringe markt 7u.45, halte te Vla-
mertinge, leper Hotel Anane 
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 
(057.20.24.68) of R. Bottecaer, Po-
peringe (057/33.45.67). 

Wo. 27 IZEGEM: Vlanajo ver
wenavond. Om 19u.30 in de Stui-
venbergstraat 99. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

Wo. 27 BRUGGE: Diavoorstellin^ 
„AUe wegen leiden naar... Wenen', 
door dhr. Menschaert. Om 14u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Nadien koffietafel. Org.: VWG-
Brugge. 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

Vr. 15 BREE: Richard Vanders-
missen spreekt over Irma Laplasse 
en 242 maal De dood met de kogel. 
Om 20u.l5 in zaal Cambrinus, 
Kloosterstraat 3. Iedereen welkom, 
toegang gratis. Org.: SMF-Lim-
burg, 011/68.76.47. 

Wo. 20 TESSENDERLO: Een 
medewerkster van Payoke spreekt 
over „Eroshuizen". Om 20u. in 
Den Anker. Org.: FW-Tessen-
derlo. 
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SEPTEMBER 

Wo. 13 BERCHEM: FW-Ber-
chem en FW-Kalmthout komen 
om lOu.30 samen op de Grote 
Markt te Antwerpen voor bezoek 
katedrcial en/of tentoonstelling. 
Info en inschrijvingen: José Van 
Thillo-Verbruggen (666.57.77). 

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

Za. 16 EDEGEM: Kaartavond om 
20u.l5 in Drie Eiken. Inschrijven 
op voorhand. Org.: VNSE. 

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

DL 19 EDEGEM: Kastelentrip in 
West-Vlaanderen. Vertrek om 
8u.30 kerkplein Elsdonk (Ede-
gem). Nog enkele plaatsen vrij. 
info: José Poppelaiirs 
(03/449.79.01) of Hilde De Wit 
(03/449.17.66). Org.: FW-Ede-
gem. 

Do. 21 KALMTHOUT: Bezoek 
aan het Hobby-salon te Mechelen 
met FW-Kalmthout. Vertrek sta
tion Heide om 9u.47. Inschrijven 
vóór 15/9 op tel. 666.91.52. Deel
name: 350 fr. 

Do. 21 TURNHOUT: „Hoe nu 
verder?". Een gesprek tussen twee 
zopas verkozen volksvertegen
woordigers in de Vlaams parle
ment: Kris Van Dijck (VU) en 
Pieter Huybrechts (VI. Blok). Mo
derator: Hugo Andries. Om 20u. in 
Hotel Viane, Korte Vlanenstraat. 
Org. WB-Tumhout. Toegang gra
tis. 

Wo. 27 MORTSEL: Jurgen Con-
standt spreekt over de Sociale Ze
kerheid. Om 20u.l5 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 (03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

TER HERINNERING AAN 
ALEX ACHTERGAEL 
Als hoofdvercintwoordelijke 
voor de Mamixring had hij, 
tijdens de na-week van 20 oogst, 
nog alles op haren en snaren 
gezet om Vlaanderen de 
schande van een twee-oever
bedevaart te besparen. 

Misschien was hij wel verdoofd 
en aangeslagen door sommige 
kortzichtige reakties toen hij, op 
de avond van 23 oogst, even de 
kontrole over zijn voertuig ver
loor en achter het stuur door de 
dood werd aangeraakt. 

Alex Achtergael, net 67 gewor
den en met zicht op een zee van 
initiatieven, had zich in het re
trograde Brugge van 1949 van 
bescheiden verzekeringsagent 
opgewerkt tot gerenommeerd 
makelaar. Geboren en opge
groeid in Geréiardsbergen, was 
het hem gelukt om, zonder ook 
maar iets van zichzelf prijs te 
geven, de Brugse stugheid te 
overwinnen en eerst een gezien 
hd, later de geprezen mentor te 
worden van veel verenigingen. 

Inmiddels maakte hij zijn gezin 
en zijn woning tot pleisterplaats 

voor veel gasten en trad toe tot 
de onbenoemde generatie die 
alleen al door de voornaam-
geving aan hun kinderen de 
aanzet gaven om Vlaanderens 
verloederde blazoen op te poet
sen! 

Alex Achtergael had toegezgd 
om, vijftig jaar na het overlijden 
van Dom Modest Van Assche, 
ruim uitstraling te geven aan de 
herdenking zoals ze in oktober 
a.s. te Brugge is voorzien. Nu 
Alex deze toezegging uit de han
den is genomen mag men hopen 
dat, óók ter zijner herinnering, 
de bekommernis om overleg en 
verstandhouding door vélen zou 
•worden gedeeld én in de prak
tijk gebracht. 

Voor de rou'wende echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen zal 
dergelijk voornemen een be
scheiden troost zijn; voor wie in 
Vlaanderen de bekommernissen 
van Alex Achtergael deelt, weze 
zijn bruuske heengaan vinger
wijzing én testament. 

(vig) 

GEDACHTENISMIS 
VOOR VALERE DEPAUW 
E^n goed jaar geleden overleed 
Valere Depau^v. Precies zestig 
jaar voordien was hij zijn li
teraire loopbaan begonnen met 
de revue ,,Tavi" en vijfjaar voor 
zijn heengaan had hij de Prijs 
van de provincie Antwerpen 
ontvangen voor zijn gezamen-
hjk oeuvre. Tussenin ligt een 
Uteraire loopbaan met meer dan 
veertig romans en verhalen, 
waarvan er verschillende -wer
den vertaald en bekroond. 

Valere Depau-w evolueerde van 
volksschrijver naar een gelau
werd auteur. De revue Tavi 
werd onlangs nog met zeer 
groot sukses heropgevoerd in 
zijn geboortestad Ronse. Zijn 
herhaaldelijk heruitgegeven re
pressieroman „De dood met de 
kogel", zijn magisch-realistische 
romans ,,Op weg naar Mont-
ségur" en „Troubadour tussen 
kruis en vuur", en zijn religieus-

historische roman „De uiterste 
hoeksteen" zijn ongetwijfeld 
van blijvend belang voor de 
Nederlandse literatuur. 

Davidsfonds-Ronse en Davids-
fonds-Uitgeverij nodigen de 
vrienden en de lezers van Va
lere Depauw uit op de gedach-
tenismis nu zaterdag 16 sep
tember om 17 uur in de Sint-
Hermeskerk te Ronse. 

VLAAMS-
BRABANT 

- ^ ^ ^ -

SEPTEMBER 

Vr. 29 GRIMBERGEN: Herman 
Van Autgaerden over „Vlaams Bra
bant: de nieuwe provincie, en welk 
beleid wal de VU voeren?". Om 
2Ou. in het Fenikshof te Grim
bergen. Org.: VU-Groot-Grimber-
gen. 
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NATIONALE MANIFESTATIE 
TEGEN KERNPROEVEN 
Verleden week bracht Frankrijk 
de eerste van een reeks A-bom
men ter ontploffing, ondanks 
wereldwijd protest. 

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

Frankrijk en China handelen uit 
eigen machts'wellust en leggen 
de internationale bezwjiren ge-
w^oon naast zich neer. Daarom, 
én omdat deze kemproeven 
van geen enkel nut zijn voor 
het welzijn van de mens moe
ten wij verder en krachtiger 
blijven 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 wereld. De goedge
keurde orde^woorden zijn: 

1. Stop nieuw^e kernproeven -
Stop simulaties 

2. Algemeen Test-Stop Verdrag 
Nu 

3. Onze planeet moet overle
ven: alle kernwapens de we
reld uit 

4. En dus ook geen kemw^a-
pens voor de Europese 
Unie 

5 Solidariteit met de volkeren 
van de Stille Zuidzee 

6. Ontwapenen om duurzaam 
te ontwikkelen 

Ic e r n |} r O e V e n 

NATIONALE BETOGING 
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14 U. NOORDSTATION 

Wie affichemateriaal en/of plat
formteksten w^enst, kan kontakt 
opnemen met het Algemeen 
VU-Sekretariaat (02/219.49.30 

- vragen naar Hilde Dege-
zelle). 
Ook zijn nog een aantal klei
nere manifestaties gepland, tel

kens wanneer China of Frank
rijk een proef uitvoeren. De dag 
na de proef ^vordt om 12u. ver
zamelen geblazen aan de Franse 
ambassaxle te Brussel (Kunst
laan) of aan de Franse kon-
sulaten in Gent (Hubert Frère 
Orbanlaan 357, 9000 Gent) of 
Antwerpen (Bosmanslei 24, 
2018 Ajitwerpen). Plaatselijke 
aktiegroepen kunnen ook sa
menkomen aan het plaatselijke 
gemeentehuis. Wordt de kem
proef bekendgemaakt in het 
ochtendnieuw^s van 6u., 7u. of 
8u., dan wordt de protestaktie 
nog dezelfde dag gehouden. 

VNOS OP TV 
Op dinsdag 19 september a.s. 
omstreeks 22ii.40 is VNOS op 
de buis. Ditmaal met een ver
slag van de jongste IJzer
bedevaart. 
Te beginnen met de 19de Vre-
desfietsehng van de VU-Jon
geren van Voeren naar Diks-
muide. Daarna een uitge
breide samenvatting van het 
programma van de 68ste I J 
zerbedevaart onder het motto 
„De wereQ die wij willen: vrede, 
vrijheid, verdraagzaamheid" en 
de krachtlijnen uit de toe
spraak van voorzitter LiütieL 
Vandenhergbe. 
Daarna maakt een aantal VU-
mandatarissen kanttekenin
gen bij de thema's van deze 

GEMEENTE OVERUSE 

Het GEMEENTEBESTUUR van 
OVERUSE zoekt voor onmid
dellijke indiensttreding een 
man/vrouw met STEDEBOUW-
KUNDIGE opleiding, die de co
ördinatie van de gemeentelijke 
dienst ruimtelijke ordening op 
zich zal nemen. 
Maximum leeftijd: 40 jaar. 
Deze vacature biedt groeikan
sen naar een betrekking in vast 
verband. 
De kandidaat heeft een sterke 
verantv/oordelijkheidszin, is be
reid tot het nemen van initiatief 
en beschikt over een goede 
sociale vaardigheid. 
Nadere inlichtingen kunnen 
bekomen worden op de re-
kendienst-personeelsdienst 
van het gemeentebestuur van 
Overiise, tel. 02/687.60.40, 
toestel 222. 
De kandidaturen dienen ge
stuurd naar het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen 
van en te 3090 OVERUSE. De 
kandidatenlijst wordt afaeslo-
ten op 19 september 1995. 

IJzerbedevaart: de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers 
Jean-Marie Bogaert, Willy 
Kuijper>f, Nelly Ma£<>, Krió Van 
Dijck en Paul Van Gremhergen; 
de kamerleden Fon^) Borguwn 
en Annemie Van de Ca^teele; 
senator en VU-voorzitter Bert 
Anciaux. 

Als uitsmijter een eerste ken
nismaking met het boek 'Her-
derui op z'n Vlaanu' Aat door de 
VU eerlang w^ordt uitgegeven 
n.a.v. 40 jaar Volksunie. 

c& VNOS: ditudag 19 septem
ber rond 10u,40 opIVJ.Wie 
kykt kan een aardig dommere 
verdienen. Meer verklappen wy 
niet 

EEN INITIATIEF VAN JAAK VANDEMEULEBROUCKE 

STUDIEDAG HORMONENVRIJE lABELS 
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 bestaande labels van de 
vz^v Plattelandsontwikkeling, 
van naturel Plus, het initiatief 
van de vzw Procobeef nvet het 
„Europees KwaliteitsRunds-
vlees" w^aaraan de Boerenbond 
maar ook Delhaize participe

ren, het bio-label van GB, het 
natuurlijk kw^aliteitsvlees-Qua-
lity Control van Oalrxiyt, het 
„Michehn-sterren"-voorstel 
van de leiding van het IVK, ... 

Elk van deze initiatieven bevat 
waardevolle elementen. De 

VRIJDAG, 15 SEPTEMBER 1995 

DE WILDGROEI VAN HORMONENVRIJE LABELS 
NAAR EEN WETGEVEND INITIATIEF? 

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

9u.40-10u.: Het Nederlandse 
model in de kalversektor: „De 
Stichting K^valiteitsga^antie 
Vleeskalveren". Inleiding en 
diskussie. 

10u.l0-10u.40 
eniging voor 

Beroepsver-
de Belgische 

Kalfsvleessektor: het projekt 
„Externe Kwaliteitskontrole"; 
Inleiding en diskussie. 

10u.40-llu. l0: Europees 
Kw^aliteitsrundvlees en de vzw 
Procobeef. Inleiding en dis
kussie. 

I l u . l0 - l lu .40 : Het Biolabel 
van GB (nog geen definitieve 
toezegging). Inleiding en dis
kussie. 
Ilu.40-12u.l0: De ervaring 
van Naturel Plus vzw. Inlei
ding en diskussie. 
12u.l0-12u.40: De ervaringen 
van de vzw Plattelandsontwik-
keUng. Inleiding en diskussie. 
Pauze en middageten. 
15u.-16u.: Open rondetafel 
met vertegenwoordigers van 
de overheid, de labo's, de sek-
torcJe bewegingen, de sljigers 
en de verbruikers. 

16u.-16u.l5: Besluiten, door 
J aak Vandemeulebroucke. 

Deelname aan de studiedag is 
gratis. Inschrijven vooraf is 
verplicht. De zitting gaat door 
in Zaal Van Alaerlant 3 (Eu
ropees Parlement), Belliard-
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 metro
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 •waarde van de 
aangeboden labels? 

— Zijn ze betrou\vbaar? 

— Gebeuren de kontroles op een 
voldoende onafhankelijke 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 hjkt 
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-
bou-wen van het Europees Par
lement te Brussel rond de pro
blematiek van de wildgroei van 
labels. 

De belangrijkste initiatieven 
worden uit de doeken gedaan en 
aan een nader onderzoek on
derworpen. Bedoeling is van 
elkaar te leren en ervaringen 
door te geven. Uitkijken ook of 
er eigenlijk geen nood bestaat 

aan één of ander w^ettelijk ini
tiatief dat een zekere harmo
nisering van „hormonenvrije" 
labels tot stand brengt. 

Op deze studiedag is iedere 
konsument welkom en er ver
trekken ook uitnodigingen naar 
vertegenwoordigers van de 
ambteneirij (Landbouw, Volks
gezondheid, IVK, Ekonomische 
Zeiken, Eetw^areninspektie, de 
kabinetten van Landbouw^ en 
Volksgezondheid, zowel op het 
federale als het Vlaamse niveau) 
en vertegenw^oordigers 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 jaar loopt daar in nau^ve 
samen\verking met de overheid 
de „Stichting Kwaliteitsgaran
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 daadw^erke-
lijke aanpak'^ bij het bestrijden 
van het gebruik van illegale 
middelen (antibiotica inbegre
pen) te laten uitgroeien. 
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100 JAAR BELGISCHE VOETBALBOND 

ZUINIGE BLOEMEN VOOR EEUWELING 
De Belgische Voetbalbond bestaat honderd jaar en dat werd 
met een vriendéchappeLijke Interland tegen Duitsland 
uitgebreid gevierd. Voor de gelegenheid werd het hernieuwde 
Heizeldtadion herdoopt tot Koning Bondewijrutadion. Er 
werd zowaar ook een Gouden Schoen van de eeuw gekozen. 
Die eer viel Paul Van Hinut te beurt. 

E
en eeuweling wordt per de- We durven er veel op verwed-
fïnitie geëerd en gehuldigd, den dat méér dan de helft van de 
De Belgische Voetbalbond stemgerechtigden nooit een 
sprong evenwel zuinig om Coppens of een Mermans heb

met bloemen. De zorgen zijn ben zien voetballen om van 
immers talrijk. Ons voetbal stelt Ra3?mond Braine maar te z-wij- -^ 
internationaal niet veel meer gen. Toen wij jong waren, in die ^ 
voor en de kwalifikatie van de jaren vijftig, stelde Paul Jac- J 
nationale ploeg voor het Eu
ropees kampioenschap in En
geland zou meer dan •welge-
komen zijn. De klubs en de 
bond worstelen met financiële 
problemen. Er leven spannin
gen tussen beiden en er wordt 
wederzijds op saneringen aan
gedrongen. Deiamaast moet de 
bond ook rekening houden met 
de amateursklubs, met de vrij
heidsdrang van jonge voetbal-

quemyns dat Ra3Tnond Braine '̂ 1 
nooit meer zou geëvenaard wor- £ 
den. Wij aanvaardden het gezag Paul Van Hinut, voor alled een plocgdpeler. 
van de gevierde voetbalkenner 
van Sportweretd. 

Zelf hebben we Albert Roosens 
horen zeggen dat Jef Mermans 
de belangrijkste naoorlogse 
voetballer in België is geweest. 
De architekt van het grote An 

Iers, met de machtsgreep van de ^^ j ^ bombardier uit Antwer-
kommercie en de sponsors, met jjjij zette Jef Jurion „min 
de dwang van de televisieka- _ .. _ 

vandaag nog een heuse topper voetballer van de jaren zeventig. 
zou zijn, •werd door Het Laatdte Hij wjis de ongenaakbare mees-
NieuWi) niet eens onder de kan- ter van het grote Standard van 

derlecht rangschikte PauT Van ^idaten weerhouden. Waar zijn Rene Hauss. Coppens was wel- j^^j j ^ ^^^^^ \,oMè.in 
Himst en Robbie Rensenbrink ^^ snaken mee bezig? hcht onze mees_t_ getalenteerde 

bewijst dat hij ,,een echt voet
baldier" is. 

Hoe we Van Himst inschatten? 
Hoog. Maar voor alles een 
ploegspeler, een kombinatie-
voetballer. Een man van zijn tijd 
die maar zelden alleen een re
sultaat forceerde. Wellicht over
dreef Rinus A^chels toen hij 
destijds stelde dat grote aan
vallers (zoals Johan Cruyff bij
voorbeeld) het vuur moeten 
aansteken en dat Van Himst het 
vuur bluste... Maar hem de 
beste van de eeu'w vinden 
schijnt ons toch overdreven. 
Paul plukt echter ook vandaag 
nog de vruchten van zijn in
derdaad bewonderenswaardige 
vriendelijkheid. Hij stapt totaal 
pretentieloos en onged'wongen 
door het leven. Hij was en is veel 
meer dan een voetballer. Hij 
was en is een mens. Wellicht 
daarom •werd hij door de voet
balbond aangetrokken als coach 
van de nationale ploeg. Een 
funktie die zijn populariteit 

COPPENS 

mera's. Altijd en overal draait 
het om geld. Het was ooit an
ders. 

ANDER HOUT 

stens" naast Polle Gazon en de Afgaande op onze eigen erva-
slangenmens uit Nederland, ringen die nu toch al veertig jaar 
Omdat er met Jef werd ge- voetbal overspannen zouden we 
vi'onnen, omdat geen Ander- Wilfiied Van Moer als laureaat , ... , , - - , 
lechtspeler méér kampioensti- naar voor hebben geschoven, langnjker dan het resultaat 
tels binnenhaalde dan „den bril" Voor Jurion, Coppens, Van Ceulemans herinneren we ons 

Onze herinneringen gaan terug uit Ruisbroek. Die Jurion, die Himst en Ceulemans. Van Moer allemaal nog. J a n ^vas Club 
tot de jaren vijftig. Transfers ook in het fysiek veeleisende en schitterde bij momenten on- Brugge. Een heerlijke man die 
waren toen zeldzaam. De sta- krachtenslopende voetbal van w^aarschijnhjk hevig. Hij was de als trainer van Eendracht Aals 
dions liepen elke zondcig vol. Er 
bestonden nog geen hooligans. 
Er w^as geen shirtreklame. Van 
stadionpubliciteit had nog nooit 
iemand gehoord. Trainers w^er-
den niet ontslagen en voetbal
lers deden hun mond niet open. 
Bestuurders waren klubmensen 
in hart en nieren, gesneden uit 
ander hout. Voetbal -was nog een 
spel(letje) en niemand bekloeg 
zich daarover. Met de Euro-
pacups en de televisie is het 
allemaal beginnen veranderen. 
Van heel geleidelijk aan naar 
snel. De veertigers en vijftigers 
van toen moet het voetbal van 
vandaag onherkenbaar en ver
wilderd overkomen. En toch 
achtte Het Laatdte Nieuwé het 
nodig de topvoetballers van 
toen te vergelijken met die van 
nu. Alsof dit mogelijk zou zijn. 

voetballer ooit. Hij speelde met Het valt ons anders wel op dat 
zijn tegenstanders, zijn ploeg- negen van de tien in de uitslag 
maats, de scheidsrechter en het geklasseerde Gouden Schoenen 
pubhek. Zijn vondsten waren aanvcdlers of... doelmannen zijn. 
geniaal maar hij vergat vaak „te Het bewijst dat het publiek op 
winnen". Het applaus was be- een veld alleen maar spektakel 

wil. Kan men de betalende toe
schouwer ongelijk geven en zul
len spelers, trainers en bestuur
ders dat dan nooit begrijpen? 

Flandrien 

HET VERHAAL VAN EEN OOSTFRONTER 

Heeft Mark Grammens 
enig vertrouwen in het 

nieuwe Vlaamse Parlement 

Steeds meer Oostfronters dur
ven hun ervaringen te boek (la
ten) stellen. Zo ook André Ver
helle (Outryve, 2-4 januari 1923) 
die in 1941 vanuit Avelgem naar 
het Oosten trok. Vier jaar later 
leverde dat hepi de doodstraf 
op, achteraf omget in twintig 
jciar om uiteindelijk in 1950 tot 
vervroegde vrijlating te leiden. 
André liet zijn levensverhaal op
tekenen door zijn vriend en 
buur, oud-burgemeester van 
Oostrozebeke Lieven Demedts. 
Wij hadden een kort vraagge
sprek met hem. 

André Verhelle vertelt ni'w en 
eerhjk over zijn ervaringen. 

A. Verhelle: „Het waren veelal 
priedterd die oru naar het Oodtfront 
preekten. Ook bekende Vlaanue 
voormannen. Cyriel Verdchaeve, de
ken Godfried Oodt, Raymond Tol-
Unatre. Leon Vandemeulehroucke, 
vader van Europarlementdlid Jaak 
Vandemeulebroucke, had Tollenaere 
naar Avelgem gehaald. Hij wad een 
geweldig redenaar, wij kwamen in de 
ban van zijn woorden en weldra 

André Verhelle: „Ik neem mijn hoed af voor de échte verzet,)-
meruen..." 

ten, die vanop de preetutoel jonge 
menden naar het Oodtfront joegen, 
heb ik verloren, mijn Vlaamdge-
zindheid L) gebleven. Ja, ik ben voor 
amnedtie maar dan wel voor die
genen die kondekwent en eerlijk wil
len getuigen hoe het allemaal wer
kelijk UI gegaan. Ik ben terug
gekeerd, rwg Vlaamdgezinder dan 
van te voren. Bij iedere verkiezing 
dtem ik Volkdunie omdat dat een 
gerijpte, gelouterde Vlaamde partij 

5 w. Kijk naar Jaak Vandemeule-
2 broucke, in zijn dtrijd tegen de hor-
~ monenmajfia. Dezelfde inzet, het

zelfde Sealidnu en dezelfde verant
woordelijkheid aid wijlen zijn vader. 
Maar ik betreur dat er in de 
Vlaamde beweging ook een engegeedt 
bedtaat. Eigen volk eerdt of Vla
mingen zijn de bed ten... Zij hebben 
nietd geleerd en ze brengen veel 

dat we zwartzakken en verraderd ik ernstig getroffen in de on-
waren. E^n van die padtoord, die mij derbuik." André Verhelle ver-
vier jaar tevoren naar het Oodtfront telt over het heimwee naar dehade toe aan de Vlaamde beweging. 
had gedreven, gaf mij in '45 een Vlaanderen, zijn hefde voor een Dat doet mij nu pijn, die verdeeldheid 

Oekraïense schoonheid en op de IJzerbedevaart. Precied op het 
vooral ook over „het fout zijn", moment dat ze demokratidcher id 

Eind september 
komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 

dchop onder mijn achterdte. 

DEGRELLE 
In het boek verhaalt Verhelle 
hoe hij Tollenaere zcig sneu
velen, „geschoten door zijn ei-

vertrokken we naar Oodtland. Jong gen mensen die per vergissing _ 
zijn, het avontuur en vooral ook de letterlijk te kort schoten". Twee 'fronterd leed ik het tegendeel Echte 
oproep van de kerk: gaan vechten keer ontmoette hij ook Leon Qodtfronterd waren Vlaamdgezin 
tegen de goddeloze boldjevieken die Degrelle, „die Duits sprak en ' ' 
het avondland bedreigden. Nee, ik mij sigaretten aanbood". Zelf 
verwijt die menden nietd. Het waren werd hij twee keer ernstig ge-
overtuigde idealidten en ze waren heel wond. „Ik •werd letterlijk een 
kondekwent. Tollenaere trok mee kloot afgeschoten. We hadden 
naar Rudland, hij dneuvetde er tud- in drie dagen niets deftigs ge-
den zijn menden. En de oorlogd- geten en plots waren daar de 
burgenuedter van Avelgem, dat wad nieuwe aardappelen. Ik at er 
een groot en dchoon mend. Wel wellicht teveel en kreeg diarree. 
kwaad wad ik toen we in '45 van Bij één van die momenten dat ik 
dommige katolieken te horen kregen mijn grote kommissie deed werd 

Verhelle: „Nooit droeg ik een uni
form van de Waffen-SS! Wij waren 
bij het Vlaamd Legioen. Wel werden 
we in het Duitd gekomnuindeerd. In 
de meedte boeken over de Oodt-

den. Gaandeweg kregen we zelfd 
redpekt voor de Rudden en de Oe-
kraïenerd. Velen zijn er ook gebleven 
en huwden er." 

BOODSCHAP 
André Verhelle eindigt zijn boek 
met een pleidooi voor amnes
tie. 

„Mijn geloof in dommige predikan-

dan ooit. Ik hoop dat mijn boekje een 
klein pleidooi id voor pluralidme, 
verdraagzaamheid, redpekt voor an
dere volkeren, amnedtie voor de echte 
idealidten. En geloof me, ik neem 
mijn hoed af voor menden die in het 
Verzet dtonden, mijn zogenaamde 
toenmalige tegendtarderd. Wel voor 
de échte verzetdmenden, die op hun 
beurt idealidten waren." 

Het verhaal van een Oodtfronter, 
een merkwaardig dokument. 

(dl) 
c» Het verbaal van een Oodt
fronter. A. Verhelle. Kalberg-
dtraat 17, 8780 Oodtrozebeke, 
150fr. 
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ILT-UIIRTJE 
OF WAT DACHT U? 

POP IN WONDERIAND 
WATER IN DE TUIN 

Net zoals vorige jaren is de 
liefliebber van pop, folk en 
blues meer dan verwend ge-
^veest. De overproduktie heeft 
zich voor het eerst laten voelen 
met een komplete afgang van 
enkele bekende kleine festivals, 
en dit is wellicht nog maar een 
begin. Hoewel, in het oude 
Rome waren het ook brood en 
spelen, vandaag vooral in de 
allerlei vormen van ontspanning 
(muziek, vakantie en reizen) 
waar het minst in wordt ge
snoeid. 

Een tweede niet onbelangrijk 
detail is het verminderde besef 
van Vlaamse eigenheid bij de 
jongeren, die een Angelsaksisch 
internationalisme wordt opge
drongen. Gelukkig waren er de 
uitzonderingen, zoals de Brus
selse Boterhammen Ui het Park, 
waarbij met enkel Nederlands
talige artiesten de Vlaamse aan
wezigheid in de hoofdstad op 
een prettige en stijlvolle wijze 
werd beklemtoond. Of nog de 
presentator van de karaoke op 
het Klein-Strand te Oostende, 
die de winnaar van de zang
wedstrijd, een Fransman uit 
Duinkerke, in het Nederlands 
blééf aanspreken! 

MELANIE IS TERUG! 
De hogepriesteres van de pro
test-folk heeft zopas een nieuwe 
straalplaat uit die ze zelf on
omwonden Old bitch warrwr 
noemde. E^n kwarteeuw gele
den w âs zij naast Dylan, The 
Byrdé, Donovan en andere „de 
Groots" een monument. Die 
vrede, liefde en mekaar begrij
pen als een rode draad han
teerde. Ook zij landde met de 
helikopter op het legendarische 
Woodstockfestival. 

De hele sfeer inspireerde hjiar 

Pop in Wonderland: Meredith-en Rudolf Hecke. 

- • JU f..- . Vi 

nieuwe versie van Beautiful Pe
ople op de plaat te zetten. 

OVERTUIGEND 
De vier eerste nummers van de 
plaat, een vlekkeloze produktie 
van Creatitar,) te Antwerpen, 
sluiten nauw^ aan bij haar vorige 
dubbelplaat. Het is even wen
nen aan de (indiaans?) geïn
spireerde ritmes die inleiden, 
maar de tw^ee ballades. Some
thing Warm en voormelde plaat-
titel, herinneren weer aan vroe
ger. Waarbij tekstueel liefde en 
vriendschappen de bovenhand 
hadden. Haar stem heeft, in 
tegenstelling met bijvoorbeeld 
Marianne Faithful, niets aan 
kracht of kwaliteit ingeboet. 
Met Thede Nighté start een 
tweede reeks die zó fris over
komt dat ze evengoed eind zes
tig/begin zeventig konden zijn 

POP IN WONDERLAND,.. 
Voor Meredith en Rudolf Hecke is 
het momenteel even uitblazen, 
na het uitbrengen van hun eer
ste lajigspeler die onder de noe
mer BarbareUa butterfly eveneens 
bij BMG-Ariola verscheen. Met 
Omgord de ötad, het leuke Gor
dellied dat inmiddels de top-
dertig opkhmt en het typisch 
hippe lied Love Chant hebben ze 
weer een singeltje dat hen weer 
een trapje hoger zal brengen in 
Vlaanderland... 

Sergius 

tot het schrijven van haar eerste opgenomen. Overtuiging en dy
namiek blijven, zij het in folk-
kontekst, haar voornaamste 
kenmerk. Voor een zestal num
mers deed ze beroep op co
auteurs, en ze aarzelt niet het 
^iZ^^y'nummer Anytime at all 
met stevige beat op poten te 
zetten. Mét onze Meredith volgt 
Beautiful People, waarna ze met 
Jonathan Edwards een soul-gos-
pel-getinte ballade neervleit. Ti
tels als Freedom of nog. Summer 
of love, liggen haar als gegoten, 
en ook Ballerina (live met res
pons van publiek) en dne van 
haar voornoemde grootste hits 
bewijzen nogmaals dat Melanie, 
zoveel jaren later, op elk vlak 
een talent blijft. 

toptien-hit Lay down, candied in 
the rain, dat ze met de Edwin 
Hawkiru Singers op plaat zette. 
Volgden Beautiful People, de 
Nickle dong, de Stoned'cover Ruby 
Tuedday en vele andere juweel
tjes die stuk voor stuk goud 
haalden. 

Haar Live at Carnegie Hall en de 
dubbelplaat Ballroom dtreet wa
ren de laatste opnamen die hier 
werden uitgebracht. 

E^n paar jaar geleden was ze 
weer even in het land, en dé 
verrjissing kwam toen onze Pop 
in Wonderland haar wisten te 
strikken om vorige lente, in af
wisselende samenzang, een 

GLIM-LACH TEATERTOERNOOI 
Vlaamse amateurgezelschap
pen die niet in de hoogste 
amateurklasse spelen en die 
tussen januairi en juni van 
1996 een komedie op de 
agenda hebben staan, kunnen 
zich inschrijven voor de 
tweede uitgave van het Has
seltse Glim-lach teatertoernooi. 
Zij die worden uitgekozen 
dingen dan mee voor een prijs 
van een vakjury (80.000 fr.) 
en die vjin het publiek (30.000 
fr.). De winnaar van de vak
jury wacht daarenboven een 
optreden in de grote schouw
burg van het kultureel cen

trum van Hasselt. Deelne
mende gezelschappen krijgen 
sowieso een bijdrsige uit de 
ticketverkoop. 

De opbrengst van de slot-
voorstelling gaat integraal 
naar een goed doel. Instel
lingen, verenigingen of pro-
jekten die hiervoor in aan
merking wensen te komen, 
kunnen zich kenbaar maken 
aan de organisatie. 

c» Voor meer informatie: 
GUm.-Licb teatertoernooi, Ku-
ringerdteenweg 250,3500 Had-
deU, uL 011/87.25.66. 

„ Water biedt zo 'n grote variatie aan 
tegengedteBe dtemmingen dat er 
maar weinig tuindtijlen zijn die niet 
fraaier worden door de toevoeging 
ervan." 

De toepassing van water in de 
tuin is allesbehalve een modem 
verschijnsel. Eeuwen geleden 
maakten de Perzen en de Moren 
gebruik van water om hun tui
nen meer luister te geven. Dit 
werd verder ontwikkeld door de 
mogols in India. Een mooi voor
beeld daarvan is de Tai Alahal. 
In deze verstilde en adembe
nemende omgeving werden wa-
terlehes op magnifieke wajze 
tentoongesteld. 

Dichter bij huis kennen we de 
tuinen van Versailles en de fon
teinen van Italië. 

% Dit alles brengt ons bij de rage 
5 van het ogenblik: de -watertuin. 
J Zuid Boekprodukties bracht 

onder dezelfde titel een prachtig 
geïllustreerd boek uit, waarin 
auteur Peter Robindon aantoont 
dat water een van de dank
baarste elementen van de tuin 
kan zijn. 

De uitgave helpt u bij het kiezen 
van de waterelementen die het 
best bij de stijl van uw tuin 
passen. Zo is er keuze uit mi-
niwatertuintjes in kuipen, kie-
zelfonteinen tot waterlehevij-
vers en ...grote waterlopen. 

KLEURRIJK 
Tevens wordt de Jianleg van de 
vijver uitgelegd, met eenvou
dige tekeningen, stap voor stap, 
kompleet met alle mogehjke wa

terplanten. Met prachtig geïl
lustreerde ontwerpen voor wa
terelementen zoals een water
valletje, een spiegelvijver, enz. 

De auteur besteedt ook aan
dacht aan een kort overzicht 
van de seizoens-hoogtepunten 
en -werkz£iamheden in de wa-
tertuin en geeft ook nog advies 
bij de keuze van siervissen. 

Het boek telt meer dan 90 kleu
renfoto's en minstens 50 teke
ningen. Het is een uitgave die 
zowel de leek als de gevorderde 
watertuinhefhebber in zijn bi-
blioteek kan gebruiken. 

(hdl) 

o» De Watertuin. Peter Robin
don. Uitg. ZMIB Boekproduktied-
Agora, AaldtlLannoo, Tielt, 128 
bic, 798 fr. 

GENT HERDENKT ARTEVELDE 
In het midden van de Gentse 
Vrijdagmarkt staat Jakob van 
Artevelde, vader des vaderlands 
en demagoog, verguisd en aan
beden, rebel en verzoener. Onze 
veertiende eeuw leek op de 
vijfde voor Kristus in Athene: 
kleinzielig geruzie tussen stad
staten, invloeden van buitenuit, 
spel van persoonlijke cimbities. 
De historici — wij denken aan de 
Franse kroniekschrijver Jean 
Froissart — geschreven voor hof 
en adel, gekleurd dus, of ver
kleurd. In hun ogen was Art
evelde met zijn Engelse %yvn-
patieën een regelrecht gevaar. 
Zijn vereerders daarentegen 
maakten van de man die zichzelf 
„bourgeois de Gand" noemde 
een legende. 

ROMANTIEK 
De wijze man van Gent kreeg 
zijn standbeeld in 1863. Bij die 
gelegenheid en tussen de Franse 
redevoeringen door klonk Ge-
vaerts cantate ,,Artevelde" met 
het ons bekende vers: „Wie her-
bracht hier de rust op een teken 
van zijn hand?". Francois Au-
guste Gevaert w âs een tijdge
noot van Benoit, geboren in 
Huise bij Oudenaarde, wereld
reiziger en direkteur van het 
konservatorium van Brussel. 
Hij staat eerder bekend als mu-
sikoloog dan als komponist 
maar zijn ,,Artevelde-cantate" 
verdient meer dan een plek in 
het vergeetboek. Die zit in de 
traditie van Benoit en de typisch 
Vlaamse muziek uit de tijd van 
de romantiek: een mengsel van 

bezieling, retoriek, Wagner en 
strijdbaarheid. 

Artevelde werd 650 jaar geleden 
vermoord. In Gent loopt een 
gedreven en rusteloos man 
rond, met name Herman Streu-
lens, altijd boordevol plannen. 
Tijdens de Gentse feesten 
zorgde hij elke namiddag voor 
verpozing in de Sint-Michiel
skerk, zijn thuishaven, met or-
gelkoncerten en kooroptredens. 
Hij dirigeert, zingt, bespeelt pi
ano en orgel en nam enkele 
jaren geleden de eerste, nog 
prille pianowerkjes van de jonge 
Mozart op. Streulens heeft zich 
achter de uitvoering van de Art-
evelde-cantate gezet. Een mooie 
aanloop naar het festival van 
Vlaanderen. 

WIJ-GEVOEL 
Jan-Frans WJlems kijkt ver
heugd toe. De hemel is even 
grijs als de steen van het belfort. 
Alaar de regen bhjft uit en de 
Gentenaars sluiten zich aaneen 
tot het zelfbewuste volk uit de 
middeleeuwen. Dat hoor je aan 
de overtuiging waarmee ze sa
men „Klokke Roeland" zingen 
en luisteren naar de beiaard-
klanken van Benoit en Tinel 
door Jos en Geert D'HoUander. 
De hoofdbrok, Gevaerts can
tate, wordt uitgevoerd door het 
Nieuw Vlaams S3rmfonieorkest, 
diverse Gentse koren, The-
baanse trompetten en beiaard. 
Romantiek hoeft niet oubollig te 
klinken en de idee van samen
horigheid is niet overjaars. Dit 
gevoel hebben wij bij de geest

drift van de uitvoerders en de 
eenstemmigheid van de mensen 
op het SLnt-Baafsplein bij het 
zingen van het Arteveldelied. 
Komt het vers ,,Wie verbond al 
de burgers tot broeders in één 
band?" je als achterhaald over? 
Er zijn motieven genoeg om je 
mening te ^vijzigen. Bosnië is er 
een van en dichter bij ons EHks-
muide. 

(wdb) 

Waarom ergert Yves Desmet 
zich zowel aan Belgisch 

ais aan Vlaamse fetisjisme 

^ 

Eind september 
komt u het te weten. 

Dat is beloofd! 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

PIERROT LE FOU 
100jaar film. Enigszins biografische film van Jean-Luc Godard 
over de vagebond Ferdinand (droomrol voor Jean-Paid 
Belmondo) en het gangstermeisje Marianne (Anna Karina). 
Hun relatie loopt stuk maar Ferdinand blijft: achter Marianne 
aanlopen als achter een droom. Tevergeefs echter. (TV 2, om 
20u.30) 

THE PLAYER 
Sterke satirische maar tegelijkertijd onderhoudende film over 
zeden en gewoonten in Hollywood. Meesterhjk akteerwerk 
van Tim Robbins, terwijl een hele sUert bekende HoUjrwood-
figuren (Cher, Nick Nolte, Anjelica Huston, Burt Rejmolds 
e.v.a.) de revue passeert. E^n £ianrader. (Ned. 1, om 20u.30) 

COME BACK TO THE FIVE & DIME, 
JIMMY DEAN, JIMMY DEAN 
Eerste echte filmrol voor zangeres Cher. Enkele vrouwen, 
vroeger hd van de James Desui-klub, komen twintig jaar nadat 
James Dean in hun buurt zijn laatste fihn Giant kwam draaien, 
samen in het vroegere klubhuis. De film wordt echter niet het 
verhaal van James Dean maar dat van de vrouw^en die, 
naarmate de reünie verloopt, hun fi-ustraties, mislukkingen, 
dromen, op tafel gooien. (Ned. 1, om Ou.01) 

D I N S D A G 19 SEPTEMBER 

ZELLYANDME 
Gevoelvol portret van twee vrouwen, opgehangen aan de 
bijzondere relatie tussen een eenzaam, overbeschermd Ame
rikaans rijkeluisdochtertje en haar Europese oppas. (Ka 2, om 
20u.) 

CRY FREEDOM 
Eerste deel van een lange, onevenwichtige biografische film 
over de zwarte Zuidafrikaanse leider Steve Biko die in 1977 
door de Zuidafiikaanse veihgheidsdiensten werd vermoord. 
Regisseur Richard Attenborough heeft de kans gemist om een 
filmepos te mciken dat als een klassieker in de filmgeschiedenis 
kon worden ingelast. Goed akteerwerk van vooréJ Denzel 
Washington en Kevin Kline. (BBC 1, om Ou.30) 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 

THE FRENCH CONNECTION 
Spannende misdaadfilm, gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
De film werd overladen met Oscars. Het kat- en muisspel 
tussen een gedreven politieman en een drugssmokkelaar houdt 
de kijker aan z'n stoel gekluisterd, terwijl de film nétar het einde 
toe een nooit geëvenaarde achtervolgingsscène in petto heeft. 
(Ka 2, om 20u.) 

BOULEVARD 
Dokumentaire van J a n Neckers en Mark Hermans over „de 
geschiedenis van de goede zeden". (TV 1, om 21u.) 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

SINGLE WHITE FEMALE 
Bloedstollende triller met twee vrouwen in de hoofdrol, 
meesterhjk vertolkt door Bridget Fonda en Jennifer Jason 
Leigh. (TV 1, om 21u.20) 

Bridget Fonda speelt óe dterren van de hemel m Single White 
Fenude, vrijdag 22 deptemher op 21u.20 op TV 1. 

MARTHA 
Drama van Rainer Werner Fassbinder over een jonge vrouw 
die niet echt ongelukkig is wanneer haar dominante vader 
komt te sterven. Alaar zij komt van de regen in de drop 
wanneer zij een charmante oudere heer leert kennen, verhefd 
^vordt op hem en ermee trou\vt. Hij ontpopt zich tot een echte 
tyran... - (TV 1, om 23u.05) 

OER-BRITS EN OER-AMERIKAANS 
-k-kif Robert Jamed Waller 
scoorde met zijn jongst versche
nen boek Border Miuic een be-
ginoplcige van 1.150.000 exem
plaren in Amerika. Dit raaai 
even om op de populariteit van 
deze auteur te wijzen. Het lag 
dus voor de hand dat Holly
wood brood in hem zag. Warner 
BrOif kocht de rechten van het 
oer-Amerikaans boek The 
Bridges of Madison County en 
Clint Eastwood vi'erd aangezocht 
om te regisseren (nadat het pro-
jekt reeds bij Steven dpiewerg, 
Sydney Pollack en Bruce Beredford 
was geweest), en nam de hoofd
rol ook nog voor zijn rekening. 
Hij engageerde Meryl Streep om 
naast hem te spelen. De meest 
stomende passages werden voor 
de film een beetje aangedikt. 
Het huidige cinemapubliek zal 
wel problemen met deze film 
hebben, want het gaat om een 
love-story tussen een man en 
een vrouw die ouder zijn dan 
hun ouders. En de fans van de 
hard Chnt Eastwood zullen hun 
ogen niet geloven wanneer ze 
deze gevoelige en intense man 
aan het werk zien. 

Robert KincaQ (East^vood) is lid 
van het uitstervend ras van na
tuurfotografen voor de National 
Geographic. Hij heeft een op
dracht om in Madison County 
opnamen te gaan maken. Het is 
1965. Hij ontmoet Francedca 
Johruon (Streep) op haar farm, 
\vaar hij van haar te weten ^vil 
komen waar de beroemde brug
gen van de streek liggen. Haar 
echtgenoot en twee kinderen 
zijn op reis, en Francesca trekt 
op een vierdaagse reis met hem 
mee. Is het begin eerder te be
leefd en vervelend, E^ twood 
bouwt toch een spanningsveld 
op, en schuwt niet de stilte, de 
natuur, en het elkaar aftasten in 
prachtige beelden om te zetten. 
Bij dit alles geholpen door zijn 
kameraman Jack N.Green. Fran
cesca is Itahaanse, maar de van 
hciar verwachte vurigheid is ver
dwenen onder de stoflaag van 
een saai huwelijk. Toch gebeurt 
reeds de tweede nacht wat er 
nioet gebeuren, anders heb je 
geen fihn uiteraard. AUe op
gekropte verlangens, passies en 
verwachtingen ontploffen om 
uit te monden in een liefde die 
men maar een keer in het leven 
kent. 

The Bridges of Madison County 
is een goedgemaakt en uitzon-
derhjk goed geakteerd volwas
sen liefdesverhaal, w^aarvan de 
rol van Eastwood op hem ge
schreven lijkt. Streep is mis
schien nog beter, ze straalt 
vv^armte en spontaniteit uit. Was 
de romanstruktuur van het boek 
nogal chaotisch, de film is het 
heleméial niet, en voor eenmaal 
heeft die laatste het boek over
troffen. 

* * 1/2 De Brits-Franse co-
produktie Carrington is het re
giedebuut van de Britse toneel
schrijver en scenarist {Dangeroud 
Liaidond, Mary Redly) Chridtopher 
Hampton. Het verhaal speelt tus
sen de twee w^ereldoonogen en 
het vertelt de hefdesgeschiede-
nis tussen de Engelse schilderes 
Dora Carrington (Emma Thomp-
dori) en de homofiele schrijver 
Lytton Strachey {Jonathan Price). 
Regisseur Hampton maakte 
kennis met Strachey, dankzij de 
biografie van Michael Holroy. 
Dat was einde jaren zestig. Half 
de jaren zeventig schreef nij een 
scenario. Dat zwierf vervolgens 

meer dan tien jaar langs bijna 
alle studio's van de w^ereld. Tot 
het in het begin van de jaren 
negentig opnieuw werd opge
vist om er Mike Newell {Four 
weddingd and a funeral) voor te 
vragen. Toen alle geld op was, 
had Newfell dankzij zijn sukses 
zoveel werk, dat Hampton uit
eindelijk aanvaardde om het zelf 
te doen. 

De film vangt cian in 1915, 
vi^anneer Strachey enkele vrien
den op de buiten bezoekt. Ze 
kijken naar jongemannen die 
een voetbalmatch spelen, en tot 
hun verbazing ontdekken ze dat 
er een echte robbedoes tussen
zit, namelijk Dora Carrington, 
die zich graag alleen bij haar 
achternaam laat aanspreken. 
Alletwee een beetje buitenbeen
tje, sluiten Dora en Strachey al 
dadelijk vriendschap. 

Tussen 1916 en 1918 verdiept 
de vriendschap, maar duikt er 
ook een zwaar bestoven Mark 
Gertier op, eveneens een schil
der. Hij gebruikt Strachey om 
Dora tussen de lakens te krijgen 
wat hem uiteindelijk zal lukken, 
maar niet vooraleer Dora het 
heeft uitgeprobeerd met Stra
chey. 

De periode 1918-1921 brengt 
dan een menage a trois, met 
Dora, Strachey en de erg aan-
trekkehjke officier, Ralph Part
ridge. Enkele jaren later is Bren-

nan, de beste vriend van Ralph, 
in de plaats gekomen, terwijl 
Strachey buiten het veld de tor
telduiven volgt, en wacht op de 
terugkeer van Ralph. Dan 
wordt Strachey plots beroemd 
met zijn boek Eminent Victoriaru 
en kan zich een groot buitenhuis 
veroorloven, waar hij zijn ho
mofiele gevoelens de vrije loop 
laat. Carrington die seksueel he
lemaal vervreemd is van Part
ridge vindt rust in haar schil
deren en bij een okkasionele 
bedgenoot. Op zijn sterfbed be
kent Strachey zijn liefde voor 
Dora. Ze zendt Partridge weg 
en wordt langzaam gek, om zich 
uiteindelijk voor de kop te 
schieten. 

Enige bekendheid met de his
torische hoofdpersonages en de 
tijd kan wel een voordeel zijn, 
een tijd w^aarin de marginale 
Bloomdbury Group het literair 
voor het zeggen had in En
geland. Voor anderen zal deze 
film enkel een aaneenrijging van 
korte frivole scènetjes zijn, een 
serie voetnoten in de tijd, met 
een vrouw die heteroseksuaüteit 
verafschuwt omdat ze angst 
heeft voor het paringsritueel, en 
uiteindelijk van het ene bed in 
het andere rolt in een onbe
grijpelijke vorm van maso
chisme. 

Willem Sneer 

SATERDAG © 

Kind dat naam van moeder 
koos: 
Zap Mama 

© 

Zetduiveb 

Herman Van Rampuy 

© 

Wathelet speelt 
rechter en partij 

© 

Gia-proces in de knoei 
Wie heeft zich Vergést? 

AHASVERUS 

„Vliegtuin Luidt in tuin", 
las Ahasverus 
De perken te buiten 

ZeÜuivel: 
Hirochina 

© 

© 

• • • EN OOK DIT NOG 
ZONDAG 17 SEPTEMBER 

N.V. DE V̂ ERELD 
Het reportagemagcizine staat volledig in het teken van de drugs. In 
de Rotterdamse wijk Spangen komen de burgers op straat tegen de 
overlast van drugsdealers en -toeristen. In Roubaix, net over onze 
grens, zou de helft vam de jongeren aan drugs verslaafd zijn. Met 
alle gevolgen vandien voor de leefbaarheid. (TV 1, om 22u.l5) 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 

DOKUMENT 
De Amerikaanse politie-agente Carol Shaya heeft nogal wat 
deining veroorzaakt door te poseren voor het naaktblad „Playboy". 
De reakties bleven niet uit en zij w^erd ontslagen. Maar toen barstte 
de bom pas: het land ^verd verscheurd in pros en anti's. Stof voor 
een reportage dus. (Ned. 1, om 22u.57) 

D O N D E R D A G 21 SEPTEMBER 

ROCK RAPPORT 
Eerste aflevering van een reeks waarin rockliefhebbers in de 
watten worden gelegd door Ronny Mosuse. Brengt Mosuse in de 
wildgroei van het genre een nieuw geluid (en beeld) ? (Ka 2, om 
19u.30) 

^ 
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IDERWOORD 
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 d e 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 er p laa ts is. 

D e redakt ie b e h o u d t zich 
he t r ech t v o o r b r ieven in te 
ko r t en en p e r s k l a a 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 
v a n he rkoms t , tenzij de 
schri jver ve rzoek t initialen 
te geb ru iken . 

FALENDE ELITE 
E e n bedrijf h o u d t voor zijn ka
de r een seminar ie in een hotel, 
e rgens aan de Vlaamse kus t . 
D r i e dagen van intensief over
leg, toekomst-k i jken en naden 
k e n over w a t er k o m e n gaat . 

4 0 Vlamingen die h u n k rea -
tiefste beentje voorze t ten . 

Alleen: ze doen da t in he t E n 
gels. H a a s t ui ts lui tend. 40 Vla
mingen o n d e r elkaar. 

In Le t land heu lden Le t t en mee 
me t de imperiale Russ i sche 
heerse r s . In V laande ren heu len 
Vlamingen mee me t d e impe
riale kapital is t ische in te rna t io
nale heersers . „Omdat het bedrijf 
Internationaal u)." W a a r h e b b e n 
w e da t n o g g e h o o r d ? 

Imper ia l i sme of kapi ta l isme, he t 
w e r k t altijd op dezelfde manier . 
D e hee rse r s d r ingen h u n denk
beelden, h u n k u i t u u r en h u n 
taal op . Z o w£is he t altijd al. 

Wi j hoop ten da t de on tvoogd ing 
v a n V laande ren d o o r een so-
cÏEialvoelende ehte zou w o r d e n 
gedragen . M a a r d iegenen die 
elite h a d d e n moe ten zijn ki jken 
naa r he t eigen voordeel . Zij heu
len mee me t he t imperia l isme. 
D e ehte faalt. O f be ter : zij p leegt 
ve r r aad . 

W e s taan n o g ve r van huis . 

J a a k P e e t e r s , 
Olen 

VAN GERVEN 
Sinds 1940 ben ik lid van he t 
Daviddfondd en h e b n u besloten 
ontslcig te n e m e n zolang dhr . 
Van Gerven voorz i t te r blijft. D e 
WB h e b v roeger n a Paul DaeL 
opgezegd. 

E r w a s een tijd da t m e n in 
V laande ren probleemloos lid 
kon zijn van mee rde re strijd-
verenig ingen. N u is he t ande r s . 

H e t Dav ids fonds w a s Ln 't ver
leden o n d e r de leuze „ Voor Godd-
dien^it, Taal en Vaderland" een 
str i jdvereniging. Als Vlaamse 
s t r i jdvereniging speel t he t n u 
geen rol v a n be tekenis meer. D e 
v roege r ingelegde bussen naa r 
D i k s m u i d e zijn afgeschaft. D e 
plaatsehjke bes tuurs l eden gaan 
bi jna allen niet mee r te r be 
devaar t . D e talrijke leden — 
d u r e - b o e k e n - k o p e r s — k u n n e n 
voorz i t t e r Van G e r v e n niet vol
gen o m d a t ze d a a r v o o r eerst n o g 
moe ten b e k e e r d w o r d e n to t he t 
Vlaams-nat ional i sme. 

M e n is niet rad ika le r d a n een 
a n d e r o m d a t m e n „België baret" 
roept . In tegendeel d o o r bewxist 
te s t reven n a a r mee r zelfbestuur 
is m e n rejJist isch en bere ik t m e n 
meer d a n enkel roepers . Alles 
ineens da t w^ordt niets, m a a r 
s tap v o o r s tap is er vooru i tgang . 
W a t de jongste I J z e r b e d e v a a r t 
betreft k o n ik mij t e rugv inden in 
de t oe sp raak v a n Lionel Van-
denberghe. 'Lïya. v /oorden w a r e n 
goed gekozen . Hij spiegelde een 
toekomstbee ld v o o r ogen, da t 
alle Vlcuningen n u k u n n e n na 
s t reven. D a a r o m n a m ik de be 
slissing o m één van de b e k a m -
pe r s van deze idealen niet mee r 
te s t eunen . Hij is één van de 
veran twoorde l i jken voor he t 
misbru ik van he t d o d e n m o n u -
men t to t een p laa ts w a a r Vla
mingen e lkaar besch impen en 
belachehjk m a k e n . D e w e r k i n g 
v a n he t I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e 
is te belangri jk om he t in gevaar 
te la ten b r e n g e n d o o r onde r -
mijners, zogezegde radikalen , 
die he t k o n t a k t me t de massa 
ver lo ren hebben . 

M . P a s s c h y n , 
M e i s e 

DIKSMUIDE 
Peter De Roover van WB en Be-
devaurderdforum heeft he t s teeds 
over de massale j ianwezigheid 
van Inspraak-sjaal t jes en di to 
petjes op de jongste I J z e r b e -
devciart. 
Ik heb zelf gezien hoe jonge en 
oude v r o u w e n een sjaaltje r o n d 
h u n hals w e r d e n g e k n o o p t d o o r 
d iens tvaard ige W B - m e n s e n . 
E n he t is toch zo plezierig voor 
een k ind om een pet je-met-klep 
grat is te kri jgen. 
Pe t e r D e Roove r en zijn F o r u m 
v e r k e r e n in gevaarh jk ex t reem
rech ts gezelschap. Z e h e b b e n 
zelf de keuze gemaak t en p ro 
b e r e n da t nu in alle t o o n a a r d e n 
te o n t k e n n e n . Enke le F o r u m 
leden behoren , s amen me t de 
é ta t major van het VUumu Blok, 
to t he t besche rm- en s t eunko-
mitee van de a l ternat ieve be 
devaar t , georgan i see rd d o o r he t 
VNJ. E^n objektief w a a r n e m e r 
k a n niet a n d e r s d a n de b ind ing 
m a k e n . 

L . V a n d e m e e r s s c h e , 
O o s t e n d e 

BOYCOT 
Pres iden t Chirac is he t type
voorbee ld v a n he t autor i ta i re en 
chauvinis t ische F r a n s e s taa ts -
na t ionahs t i sche imperial isme. 
Hij w e n s t niet te wijken v o o r he t 
massale volksverze t da t in heel 
de ^vereld ops teek t tegen de 
aangekond igde Frjinse a toom-
proeven . 

O o k in V laande ren is he t verze t 
op g a n g gekomen . Greenpeace 
organiseer t op zondag 24 sep
t e m b e r in Brussel een be tog ing 
en vele 'Bekende Vlamingen ' en 
reeds 80 organisat ies ve r lenen 
h u n m e d e w e r k i n g . 

M a a r w a t deed d e Vlaamse be 
weging , die toch de m o n d vol 
heeft over he t F r a n s e imper i 
alisme, t egen de aan g ek o n d i g d e 
k e r n p r o e v e n ? Voorlopig n o g 
niet veel. Sommige vooraan 
s t aanden ui t de Vlciamse be -
vsreging zijn n o g in vakan t i e en 
een aanta l o n d e r h e n b reng t zijn 
vakan t i e d o o r in Frankr i jk , iets 

w a t de ach t e rban nu niet m a g 
we ten . A n d e r e n kijken verveeld 
de a n d e r e k a n t op o m d a t de 
F r a n s e a toomproeven de 
Vlaamse ach t e rban zou k u n n e n 
verde len . Karel Dillen zit me t Le 
Pen in dezelfde Euro - r ech t se 
fraktie. 

D e Vlaamse bew^eging moet be 
seffen da t F rankr i jk seder t 1677 
een deel van Vlcianderen heeft 
geannexeerd , da t F rankr i jk een 
doors laggevende rol heeft ge
speeld om de zgn. 'Belgische 
ops t and ' mihta i r te doen sleigen, 
s t eunde Frankr i jk niet he t FDFl 
D a t Frankr i jk v a n d a a g bezig is 
ons ve rde r te koloniseren, d e n k 
m a a r a a n he t ve r anke r ingsp ro 
ces en Stop Euro-Brudi)el. 

W e moeten van deze gelegen
heid gebru ik m a k e n om het 
F r a n s e imper iahsme over heel 
de were ld en in Vlaande ren aan 
te k lagen . K o n k r e e t moe ten w e 
alle F r a n s e p r o d u k t e n en dien
sten boycot ten . W e k o p e n geen 
F r a n s e wi jnen en kazen meer, 
w e spcU^en niet mee r bij F r a n s e 
b a n k e n , ve rzeker ingsmaa t 
schappijen of d o o r Frankr i jk 
gekon t ro lee rde financiële instel
l ingen (bij ons zijn dit de Ge
nerale Bank, BBL, enz...) en w e 
gaan ook niet m e e r op reis n a a r 
Frankr i jk . D e z e boyco t is niet 
v a n toepass ing op de vo lksbe-
wTiste k r a c h t e n in de d o o r 
F rankr i jk geannexee rde gebie
d e n (Basken land , Bretanje, 
Cors ika , Catalonia , Elzass, 
Frans-Vlcianderen, Occ i t an ia ) . 

In N e d e r l a n d , Du i t s l and en 
Scandinav ië s taan de boycot
acties t egen F rankr i jk reeds 

Eensgez ind k u n n e n w e he t 
F r a n s e imperial isme op de 
kn ieën kri jgen. La ten w e deze 
gelegenheid niet voorbij gaan en 
van de be tog ing van 24 sep
t e m b e r een duideli jke zwar t -
gele s toet m a k e n . D i t k a n in de 
ant i -Vlaamse reger ing van De-
haene en co nog voor de nodige 
tweespeJt zorgen . B i n n e n k o r t 
kri jgen w e immers een n ieuwe 
bezuin ig ingsronde , g ro tendee l s 
ged ragen d o o r de Vlamingen . 

M a r k d e Vr i e s , 
Lier 

nv de winne-fabrisac 

- / mlgrostraat laS 
N,̂  / B 9200 aohoonaarda 

^ dandarmonde 
068/48 33 04 - 48 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
DC enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

ZOEKERTJE 
G E Z O C H T - A n t w e r p s e W a 
t e r w e r k e n N.V. zoekt v o o r d e 
g r o e p Biologie een Indus t r iee l 
ingenieur ui de chemie of in de 
biochemie . Taak: m e d e w e r k i n g 
aan onde rzoek m.b.t . w^aterzui-
ver ing en -kwaUteit. Profiel: 
max . 40j . , goede kenn i s v.d. di
verse facetten v a n w a t e r o n d e r -

zoek (fysisch-chemische en hu -
drobiologische k e n m e r k e n ) , 
t echnische vaa rd igheden , ele
men ta i re kenn i s v a n wa te rzu i 
ver ingsprocessen . 

Ge ïn te ressee rden n e m e n kon -
t a k t o p met H u g o Schil tz , M e i r 
24 te 2000 A n t w e r p e n . 

Bragge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaains 
Ontmoetingscentmm 

^ D e Gulden ^ o o T 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
* snacks 

' restaurant 
• zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelüan 78 
8310biuggc4 

vbaan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 / 

Kostuums naar 
maat 

• IvSermees 
^»A. /•' Steenhouwersvest. 52 
^ • " ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uv/ interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel. 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
- Kvî aliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijltiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

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) 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten •"» • 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

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 

WOENSDAG 13 SEPTtMBER 1995 



ü 
DE STRIJD VOOR LEUVEN VLAAMS/i 

DE UNIVERSITEIT IN DIENST 
VAN DE GEMEENSCHAP 
De strijd voor Leuven VLaanu waj één van de grote 
hoogtepunten in veertig jaar VoLkdunie. De VU had in de 
dtrijd voor de vernederlandsing van het onderwijs tot op het 
hoogste niveau aU enige partij resoluut de kant gekozen 
van de Vlaamse studenten. Logisch eigenlijk in een politiek 
landschap waar de partijen op de "taaipartijen" na nog 
unitair georganiseerd waren. 

.. " f * ^ 

" T T n s 

D
e geschiedenis van Leuven 
Vlaams en de studenten-
re volte van 1968 is al 
meermaals geschreven, 

zowel in Vlaanderen als in het 
buitenland. Wie zich als post-
'68-er in de zaak tracht in te 
werken, verzuipt al gau\v in de 
lektuur. Daarom proberen we in 
deze bijdragen de geschiedenis 
toe te spitsen op de betrok
kenheid van de Volksunie en de 
niet-partijpolitieke Vlaamse be
weging. Maar eerst en vooral 
kunnen we niet om een alge
mene historische schets heen. 

Formeel werd op 6 juh 1968 
door de top van de universiteit 
beslist de Leuvense Alma Mater 
te sphtsen in een Nederlands
talige en een Franstalige afde
ling. De roomsblauwe regering 
Vanden Boeynant<) w£is al enkele 
maanden eerder over Leuven 
Vlaams gevallen: op 7 februari 
na de beroemde interpellatie 
van CVP-kamerfraktieleider 
Jan Verroken. 

MANDEMENT 
In hun boek Leuven Vlaamd. 
Split<)'uig<ige^chiedeni) van de Ka-
tolieke Univerditeit Leuven (Da-
vidsfonds, 1979) bespeuren 
Willy Jonckheere en Herman Todt<) 
de eerste beroering rond Leu
ven na de regeringsverklaring 
van mei 1961. Daarin stond de 
afschaffing van de talentelhng 
vermeld, de vastlegging van de 
taalgrens, en de herziening van 
de taalwetten in administratie 
en onderwijs. De Leuvense 
Franstaligen toonden zich hier
over verontrust, en -weekten zo 
een reaktie los bij de Vlamingen. 
Net zoals vandaag in het split
singsdossier van de Sociale Ze
kerheid werd aan Franstalige 
zijde meteen het einde van Bel
gië in het vooruitzicht gesteld. 

Het waren echter de Belgische 
bisschoppen die de lont in het 
kruitvat staken met het be
ruchte autoritaire mandement 
van 13 mei 1966. "Wij willen", 
zo dekreteerden de gemijterden, 
"het behoud van de instituti
onele en funktionele eenheid 
van de Alma Mater, alsmede 
haar fundamentele geografische 
eenheid te Leuven zelf, en wij 
aanvaarden niet dat deze een
heid door al wie tot de Uni
versiteit behoort, publiek in het 
gedrang wordt gebracht." 

De Vlaamse studenten kondig
den een algemene staking af. 
"Er ontstonden (soms heftige) 
incidenten, mede door het on
bezonnen optreden van de rijks
wacht", schreven joernalisten 
Fon^ Robberecht,) en Jan van der 
Straeten in De kwedtie (Heide
land, 1969). "In Leuven is het 
tijdperk der geuzen ingeluid" 
besloot studentenleider Gaby 
Van Dromme zijn Dokum^nt 19 mei 
'66. J. De Vuiiicher noteerde in 
Kuituurleven (^7%IS) diploma

tisch maar even vernietigend: 
"(...) Mei '68 kon in Vlaanderen 
maiar enige betekenis hebben 
indien een groot stuk inschik
kelijkheid jegens het kerkehjk 
gezag was afgebroken. De gees-
tehjke leiders hebben nu zelf 
aan deze afbraak gewerkt door 
geen oog te hebben voor be
paalde aspekten van het voUcs-
nationahsme (...)". 
De Vlaamse studenten riepen 
o.m. "Walen buiten", een kreet 
die de Belgische goegemeente 
en de Franstalige studenten in 
Leuven schokte. PSC-voorzit-
ter Gerard Deprez, in die periode 
assistent in Leuven, herinnert 
het zich nog levendig: "Dit was 
hetzelfde land niet meer. Dit 
was de scheuring. Wat vooraf 
was gegaan, was dood. Wij ko
zen toen voor Wallonië, defi
nitief' {De Standaard, 6/2/'93). 

Het studentenprotest kreeg 
gaandeweg een bredere basis 
dan het louter kommunautaire 
"Leuven Vlaams". Er werden 
slogans over demokratisering 
meegedragen, medebeheer, an-
tikapitalisme. "De Vlaamse 
Leeuw" kreeg een aardige kon-
kurrent in We dhall overcome, het 
strijdlied van de zwarte bur-
gerrechtenbe\veging in de V S . 

Wain\i\t\ietKatoliek VlaanuHoog-
dtudentenverbond, met als toen
malig praeses Paul GooMeru, 
werd o.m. door de huidige 
PVDA-er Ludo Marteiu een stu
dentenvakbond opgericht. De 
studenten voelden de revolutie 
nabij. In een studentenpubh-
katie ^verd zelfs uitgelegd hoe 
men molotov-coktaUs moest 
vervaardigen. Hierbij -werd de 
studenten de "goeie raad" ge
geven die dingen nooit op het 
eigen kot te vervaardigen. 
Het vandaag haast uiterst 
rechtse KVHV was in die tijd 
van "progressiviteit" door
drenkt. In het verbondsblad On^ 
Leven werden kritische artikels 
gepubliceerd waarin driftig hei-
hge huisjes werden gesloopt. "Ik 
kan me levendig voorstellen", zo 
lezen we in een bijdrage over de 
IJzerbedevaart (29/10/'65), 
"dat, als een Israëhet op de 
bedevaartweide stond, hij 
voortdurend uitkeek naar het 
nummertje waarop er een jood 
vergast werd." Als provokatie 
kon dit tellen. 
De jonge Volksunie, als enige 
politieke partij, en de Vlaamse 
beweging zetten zich achter de 
studenteneis van de overheve
ling. \n Leuven '68 of het geloof inde 
hemel (Roularta, 1993) vond 
toenmalige studentenleider 
Paul Goossens het overigens 
maar normaal dat de VU in de 
Leuvense kontestatie een ge
droomd politiek agendapunt 
vond: "Buiten de CVP was het 
de enige politieke formatie die 
er op dat ogenblik een voet aan 
de grond had." 

Het vertrek van de Meredith-marö van de studenten in Oostende. 
Hoewel de wrijvingen tussen studenten en Vlaamse beweging tijdens 
die mard tot uiting kwamen, zien we toch de Vlaamse leeuw 
wapperen. 

Leuven was traditioneel het ter
ritorium van de CVP, maar die 
kreeg aan de VU een flinke 
konkurrent. Gooddenö: "De 
Volksunie had toen nog het ra-
dikale imago van een onver
schrokken zweeppartij. Rege
ringsdeelname was niet aan de 
orde en evenmin de moeizame 
gesprekken en onderhandelin
gen met het onvermijdelijke ge
ven en toegeven. De VU was 
toen nog jong, rechthjnig, en 
bood zich als een alternatief aan 
voor de traditionele, verzuilde 
en unitaire partijen. Dat lag 
goed in de jongerenmarkt en de 
VU was in het midden van de 
jaren '60 goed op weg naar het 
monopolie van de pohtieke ver
nieuwing." 

Bladerend in de vergeelde jaar
gangen van WIJ stuit men op 
talloze voorbeelden en getui
genissen die illustreren hoezeer 
de VU zich mee met de Vlaamse 
studenten inspande voor de 
overheveling van Leuven Frans 
naar Wallonië. Reeds in 1962 
had Reunond MattheydMend een 
wetsvoorstel in om het hoger 
onderwijs te onderwerpen aan 
de taalwetgeving. Toenmalig 
VU-provincieraadslid Jan Cau-
dron bleef ten gevolge van het 
"jeugdig entoesia^me" {WIJ, 
28/5/'66) waarmee hij zich voor 
Leuven Vlaams inzette een 
week aangehouden. Het VU-
blad startte een studentenkro-
niek. Haast week na week 
wordt verslag uitgebracht over 
betogingen en akties in Leuven. 
Mauritd Coppieterd publiceerde in 
'67 zijn Univerditaire expand ie voor 
of tegen Vlaanderen? Kerk en dtaat 
in het geding. VU-parlements-
leden slaan in het parlement en 
daarbuiten voortdurend op de 
spijker van de overheveling. 

De Vlaamsnationale Studenten-
unie (VNSU), een bij de VU 
aanleunende studentenorgani
satie, kende in Gent en Leuven 
veel bijval. Onder impuls van 

praeses Wim Van der Eldt, de 
zoon van de VU-voorzitter, 
haalde de VNSU in Gent bij de 
studentenverkiezingen tijdens 
de verkiezingskampagne van 
'68 40% van de stemmen. 

Toch was de openlijke VU-
steun voor de studenten in be
paalde milieus ook het voor
werp van kritiek. Goossens her
innert zich zijn eerste ontmoe
ting met Vu: Anciaux en vvdjlen 
Wim Joruden: zij "maakten 's 
nachts regelmatig hun opwach
ting, trakteerden al eens een 
pint en waren altijd beschikbaar 
voor goede raad. Die werd niet 
altijd in dank aangenomen 
(...)." 

MEREDITH-MARS 
De -wederzijdse wrevel tussen 
partijpolitieke en niet-partijpo
litieke Vlaamsgezinden (via het 
Koördinatiekomitee-Leuven) 
enerzijds en bepaalde studenten 
anderzijds zou duidelijk tot ui
ting komen naar aanleiding van 
de indrukwekkende vijfdaagse 
Meredith-mars van Oostende 
naar Leuven, nog een verwij
zing naar de zwarte strijd voor 
burgerrechten. 

Hoe diep het water tussen de 
vooraanstaanden vein de tradi
tionele Vlaamse beweging en de 
studenten toen al was, wordt 
treffend beschreven door Goos
sens: Dit w âs -water en vuur. 
We verschilden over alles van 
mening, over de politiek zeer 
zeker, maar ook over muziek, de 
kleuren van de regenboog en de 
relatie tussen de lengte van het 
haar en de graad van het fat
soen. Dit kon nooit goed ko
men. Zij vonden ons een zootje 
ongeregeld, -wij vonden het een 
klub bazige heren, bisschoppen 
haast." 

Dankzij het diplomatiek talent 
van Paul DaeL) en Mauritd Van 
Haegendoren, de voorzitter van 
het Koördinatiekomitee, kwam 
het echter niet tot een breuk. 

40 
Van Haegendoren zelf schrijft 
in Van taaldtrijd tot dtaatdvorming 
voorzichtig dat er "bij de ko-

j ordinatie van de aktie (...) wel-
eens geschipperd (moest) -wor
den tussen de progressieve stu
denten en de klassieke oudere 
flaminganten." 

Tijdens de mars verzorgden, 
o.m. VU-afdelingen het onthaal, 
de voeding en de verzorging van 
de deelnemers. Maar "om de 
brede eensgezindheid niet te 
schaden deden zij dat onder de 
vlag van Vlaams-nationale ont-
haalkomitees", merkt Van 
Overstraeten in Op de barrikaden 
op. 

Ook de VU-leiding ondernam 
vergeefse pogingen om het stu
dentenprotest op louter kom
munautaire banen te houden. 
"Wij zullen er mee over -waken", 
bez-woer Toon Van Overdtraeten in 

.;. WIJ (8/10/'66), "dat de toewij-
"- ding en de strijdvaardigheid van 
i de Vlaamsgezinden niet mis

bruikt wordt voor doeleinden 
die vreemd zijn aan de Vlaamse 
be-weging." 

Een week later, na de mars, 
meende WIJ te moeten -wijzen 
op "dingen die inderdaad veel 
van nihilisme weg hebben. Er 
v̂ âs het geestloos, ouderwets en 
onbeschaafd anti-klerikalisme, 
een toenemende verzuiling; er 
was een triestige verprovoce-
ring aan de rand van de marsj; 
er was bij voormannen en in-
tellektuelen het gemis aan moed 
of doorzicht om daar tegen in te 
gaan; er was een gedachtenloos 
napraten van de dingen die 'in' 
heten te zijn." 

Om deze woorden beter te be
grijpen moet men ze in een 
kontekst zien w^aarin het mo-
gehjk -was dat een katolieke 
krant als Het Volk de inrichters 
van de Meredith-mars uitschold 
voor kommunisten. Het -was 
slechts een kleine minderheid 
studenten van toen die kom-
munist -was of zou -worden. De 
bekendste onder hen zijn Krid 
Merckx en Ludo Martend. 

Studentenleider Goossens ver
loor het Vlaamse tema evenwel 
nooit uit het oog: "Dat was meer 
dan opportunisme of populisme, 
zoals me door uiterst links of 
traditioneel rechts dik-wijls is 
verweten. Het kaderde in een 
opvatting dat een universiteit in 
dienst van de eigen samenleving 
moet staan. Bijgevolg moet ze in 
de eigen regio gelokaliseerd 
zijn, zoniet -wordt ze een elitaire 
instelling. (...) De Vlaamse ver
ankering van de kontestatie was 
ook, zij het misschien zeer on-
bewxist, uit feeling voor macht 
ingegeven. Een studentenbewe
ging die zich entte op de fun
damentele konfliktpunten van 
de Belgische staat had so-wieso 
meer impakt. Dan kon ze im
mers hefbomen in be-weging zet
ten die een regering wel in moei
lijkheden konden brengen en 
zelfs doen vallen." 

Peter Dejaegher 

V O L G E N D E WEEK: 

de val van de regering VdB na 
de interpellatie Verroken. 
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