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a SYMBOLEN 
Wordt Vlaanderen bang van z'n eigen symbolen? 
Blz.3 

• DUUR ONDERWUS 
Waarom kost wat wij zelf doen meer? Biz. 5 

-•WETSTRAAT 
Veel nieuws, goed nieuws? Biz. 4, 6, 7 

^ HERSENS OP Z'N VLAAMS 
Een zeer kritische repliek Biz. 8 

3 DE BENDE 
Een sfeerbeeld uit Aalst. Biz. 9 

•^ KEER NAAR UW DORP! 
De marsen op Brussel. Biz 16 

AFVALPOLITIEK 
MET GEURTJE 

W
ie regelmatig inkopen doet 
staat versteld van de gigan
tische berg potjes, flesjes en 
doosjes die in alle maten en 

materialen worden aangeboden. 
Het nut van een dergelijke ver
scheidenheid is erg betwistbaar en 
moet tot een uitputtmgsslag leiden 
waarvan het gezinsbudjet en de 
grondstofFenvoorraad de dupe zul
len worden. Het gaat hierbij om 
zeer veel geld en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de industrie haar 
hand op de sektor heeft gelegd. Bij 
monde van Johan Sauwens 
(Vlaams parlement) en Fons Bor-
ginon (federale kamer) heeft de 
Volksunie het afvalbeleid in dit land 
onderzocht. 

Er bestaat een Vlaams afvalstof-
fenplan waarin gesteld wordt dat 
preventie en hergebruik voorrang 
krijgen op recyclage. In deze po
litiek past de zgn. ekotaks, een 
milieuhefTing die de bedoeling heeft 
bij verbruikers én industrie een 
gedragsverandering te veroorza
ken. Herbruikbare flessen zijn 
haast onvindbaar, ofwel gaan zi; 
naar de glasbak ofwel worden dran
ken in blik of brik aangeboden. 

Het ongebreideld aanmaken van 
wegwerpprodukten kan slechts be
perkt worden wanneer de prijs er
van hoger ligt dan van de kon-
kurrentie die hergebruik huldigt. 
De grote kritiek van de VU-man-
datarissen is dat de federale re
gering de milieuheffing tot een ba
nale financieringsheffing probeert 
om te buigen. De gelden zouden 
inderdaad aangewend worden voor 
andere dan milieudoeleinden. 
Om de ekotaks te begeleiden werd 
een federale opvolgingskommissie 
opgericht maar die heeft op drie 
jaar tijd maar weinig werk geleverd. 
Tal van redenen zijn daar de oor
zaak van. Zo ontbreken voldoende 
werkingsmiddelen, worden einde
loze diskussies gevoerd en mangelt 
het de kommissie aan de wil om een 
beleid uit te stippelen. 
De federale regering laat maar be
gaan. Eerste minister Dehaene is 
geen groot voorstander van de mi
lieuheffing en de PS zegt vlakaf ze 
niet te vrillen om haar interkom-
munales niet voor het hoofd te 
stoten. Toch bes t^ t de ekotaks, 
want op 20 juli '95 als wet in het 
Staatsblad gepubliceerd. 

INLICHTINGENDIENST LEGER FAALT: 

ALS DELCROIX VAN 
NIETS WIST, IS DAT 
SCHANDALIG 
Voormalig minuter van Defetuie Leo Delcroix nwe<)t 
ingelicht zijn over de plannen van de Rwandede Hutu
regering omtrent de nakende genocide in Rwanda. Dat 
vindt Vlaanu volksvertegenwoordigster Nelly Moed (VU). 
De uitvoering van die plannen heeft in het voorjaar van 94 
aan naar chatting een half miljoen menden het leven 
gekost. Die slachting had voorkomen kunnen en m'uschien 
wel rrweten worden. 

A
anle id ing to t M a e s ' stelling 
zijn de recente onthul l in
gen in De Morgen. D a a r i n 
s taat da t de Belgische le

ge r top op de hoogte w a s - to t in 
detail — over de p l annen van de 
R^vandese reger ing om voor 
eens en voor altijd komaf te 
m a k e n met de Tuts i -minder-
heid. O m da t doel te be re iken 
leidt he t reger ingsleger de In-
t e r a h a m w é s op, Hutu-mil i t ies 
geschik t om te m o o r d e n . H e t 
vervolg van he t verhaa l is ge-

Dat VU-leden van verschillende 
kamers de zaak aankaarten heeft zo 
zijn bedoelingen. De federale onwil 
i.v.m. deze zaak heeft immers zijn 
weerslag op de milieupolitiek van 
de Vlaamse regering. 

Bovendien is er een kaper op de 
kust in de gestalte van Fost Plus, 
een private onderneming door de 
grondstoffen- en verpakkingspro
ducenten en de grootdistributie op
gezet. Fost, het Fonds voor de 
Ondersteuning van het leefmilieu 
en de verpakking, bijgestaan door 
een aantal drankgiganten (als 
Coca-Cola) heeft ondertussen een 
eigen inzamel- en verwerkingssys
teem opgebouwd dat reeds in tal 
van gemeenten loopt. De snelheid 
waarmee deze lobby optreedt is 
verdacht en toont aan dat hij de 
milieuheffing wil omzeilen. En 
waarom niet uitschakelen? 

Toch is de aanpak van Fost aan
trekkelijk, na een kontrakt met een 
gemeente ontvangen de inwoners 
gratis drie zakken met de vraag er 
P D M (plastiek, drankkartons en 
metaal) in op te bergen. 

Aldus is Fost Plus zich een mo
nopolie aan het kweken. Dat is niet 
alleen goed voor de lobby, ook de 
gemeenten genieten, zij delen in de 
winst en venverven zich een au
reool van milieuvriendelijkheid. 
Ook de burger doet graag mee, als 
het maar voor het goede doel is. 

kend : n a de aans lag op de 
R w a n d e s e p res iden t (6 apri l 
1994) g ingen de H u t u ' s tot het 
m o o r d e n over. Daarb i j lieten 
ook 10 Belgische para ' s het le
ven. 
N e l l y Maes: „Be parlementsleden, 
van de VU, zowel Willy K u y p e r s 
ai) ikzelf, hebben reedd voor 6 april 
gewaarschuwd tegen de jydtema-
tióche uitmoording van de Tutsi's 
door het regime van president H a -
byar imana . De moorden waren 
aangekondigd. Zo heb ik in het 

De gewesten werken momenteel 
aan een samenwerkingsakkoord in
zake verpakkingsafval. Volgens 
Sauwens-Borginon zou dit ont-
werp-dekreet geschreven zijn op 
maat van de verpakkingsindustrie 
die Fost Plus een wettelijk kader 
wil bieden. Het gevaar is niet denk
beeldig dat de overheid Fost Plus 
als een alternatief voor de milieu
heffing wil aanvaarden wat niet zo 
proper is daar de lobby de nadruk 
legt op recyclage en niet op her
gebruik. Dit heeft als gevolg dat de 
gemotiveerde burger denkt dat zijn 
geselekteerd afval opnieuw in het 
produktiecircuit komt terwijl Fost 
voor verbranding opteert en ener
gierecuperatie als een vorm van 
recyclage erkend vril zien. 

Door de dubieuze bedoelingen van 
een private onderneming, de manke 
werking van de opvolgingskom
missie, het uitblijven van de mi-
heuheffing krijgt de hele zaak een 
vies geurtje. 

Eens te meer moeten wij aanklagen 
dat de federale overheid de 
Vlaamse gemeenschap dwars
boomt, dit keer door ze van haar 
gekozen weg van afvalvoorkoming 
en hergebruik af te brengen. Dat de 
federale regering haar eigen wet
geving niet toepast en het spel van 
de afvalbusiness meespeelt roept 
grote vragen op. 

Maurits Van Liedekerke 

Massamoord in Rwanda, wie 
ging In de fout: Delcroix of de 
inlichtingendienöt van het leger? 

najaar van 1993 een toespraak ge
kregen van een belangrijke didtrikts-
verantwoordelijke in Rwanda die op 
een officiële plechtigheid rechtstreeks 
opriep tot de uitschakeling van de 
Tutsi's. Ik heb deze toespraak des
tijds voorgelezen in de Senaat. 

(Lees verder biz. 6) 
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• De Nederlandse regering 
trok de kandidatuur van Ruud 
Lubbers als Navo-baas terug, 
nadat de Amerikanen lieten 
merken dat ze de Nederlander 
niet lusten. Lubbers zou met 
de mond vol tanden gestaan 
hebben toen hij op zijn sol
licitatiegesprek gevraagd werd 
het Amerikaans standpunt te 
geven over de uitbreiding van 
de Navo naar het oosten. 

• Frankrijk verzet zich dan 
weer tegen de kandidatuur van 
Uffe Ellemaun-Jensen. Onze 
zuiderbuur verwijt de Deen 
zijn standpunt over de Franse 
kemproeven, het feit dat De
nemarken geen lid is van de 
Westeuropese Unie (WEU) 
en... zijn geringe kennis van 
het Frans. 

• Serviërs en Kjoaten bereik
ten een akkoord over de te
ruggave van Oost-Slavonië 
door Sei-vië aan Kroatië en de 
terugkeer van de verdreven 
Kroaten. Minister van Defen
sie Poncekt bood meteen Bel
gische blauwhelmen aan om de 
uitvoering van het akkoord te 
begeleiden. Momenteel bevin
den zich al Belgische en Rus
sische blauwhelmen in het ge
bied. 

• Met het vertrek van Isra-
eUsche soldaten uit Jenin op 
de Westoever, en de aankomst 
van Palestijnse politiemannen 
in de stad wordt het vredes
proces tussen Israëli's en Pa-
lestijnen na de moord op Rahin 
verdergezet. De joodse eerste 
minister zou toch het slacht
offer geworden zijn van een 
extreemrechtse samenzwe
ring. 

• Bij een aanslag kwamen in 
Riad vijf Amerikanen om. Ze 
leidden m de moslimdiktatuur 
soldaten op van de Nationale 
Garde, een parallel leger dat 
onder direkt bevel staat van de 
Saoedische koninklijke fami
lie. Met de aanslag WTI de 
fundamentahstische oppositie 
alle buitenlanders uit Saoedi-
Arabië. 

• Na de terechtstelling van 
enkele mensenrechten-aktivis-
ten werd Nigeria geschorst als 
hd van het Brits Gemenebest. 
Indien het Westafrikaans land 
binnen de twee )aar de de-
mokratie niet herstelt, w^ordt 
het uit de organisatie gezet. 

• Het Antwerps schepenkol-
lege raakte het eens over de 
invoering van een samenle
vingsregister voor samenwo
nende koppels, of zij nu ge
huwd zijn of ongehuwd, he
teroseksueel of homoseksueel. 
Het register heeft geen wet
telijke basis, maar de koppels 
maken er hun samenwoonst 
officieel mee bekend. 

• Door min of meer te be
kennen eutanasie gevraagd te 
hebben voor zijn moeder, pro
beerde federaal Gezondheids-
mmister CoUa (SP) de dis-
kussie over het tema aan te 
zwengelen. Het regeerak
koord met de CVP vermeldt 
dat daarover, zoals met de 
abortuswet wel het geval was, 
géén wisselmeerderheid ge
vormd mag worden. 

• Er was veel kritiek op 
Colla, die er als minister prat 
op ging de strafwet overtreden 
te hebben met het doel een 
diskussie op gang te trekken 
die toch bij voorbaat zonder 
resultaat zou blijven, én op de 
CVP, die als enige partij het 
debat blijft weigeren. 

VLAAMS-
BRABANT 
De jongste Vlaamse provincie 
kwam de voorbije dagen her
haaldelijk in het nieuws. E^rst 
•was er de goedkeuring door de 
Provincieraad van een regle
ment voor het toekennen van 
rentetoelagen aan initiatieven in 
de huursektor. Volgens dit re
glement wordt de voorrang bij 
verhuring van sociale woningen 
gekoppeld cian een maatschap
pelijke, ekonomische of sociaal-
kulturele binding (een "rede
lijke band") met de woon
plaats. 

Dit reglement kan ertoe bij
dragen om de Vlaamsbrabantse 
rcind Vlaams te houden. De 

f oedkeuring ervan vv̂ erd fel ge-
ontesteerd door de Fransta-

ligen in de Vlaamsbrabantse 
Provincieraad, en door de VLD 
en Agalev. Zij beweren, in ver
schillende toonhoogten, dat 
Vlaams-Brabant zich te buiten 
zou gaan aan diskriminatie en 
het grondwettelijk gelijkheids
beginsel zou schenden. Wat 
door de meerderheid in Vlsiams-
Brabant ontkend wordt. 

De VU stuurde Vlaaxns-Bra-
bant bij monde van W M - v o o r -
zitter en Vlaams volksvertegen-
v*roordiger Etienne Van. Vaeren-
bergh gelukwensen. Het regle
ment is immers gebaseerd op 
het Vlabinvest-programma van 
de Vljiamse regering, dat op zijn 
beurt de mosterd haalde bij een 
voorstel van dekreet van Van 
Vaerenbergh en Suykerbuyk 
(CVP), waarvoor dan weer een 
Nederlandse wet model stond. 

Bij de voorstelling van de be
groting van Vlaams-Brabant 
kon VU-bestendig afgevaar
digde Herman Van Autgacrden 
nog enkele andere spraakma
kende initiatieven aankondigen 
die het Vlaams karakter van de 
provincie moeten versterken: er 
komt een Randkrant, die vanaf 
1996 gratis zal worden bedeeld; 
er wordt een stafmedevsrerker 
aangetrokken die zich specifiek 
met het Vlaams karakter van de 
rand mag bezighouden; het Ne
derlands onderwijs voor vol
wassenen wordt gepromoot; er 
komt een steunpunt van 
Vlaams-Brabant tn Brussel; en 
er wordt geld vrijgemaakt voor 
sensibiliseringskampéignes naar 
de bevolking en het bedrijfs
leven toe. 

Ingaand op een klacht van Van 
Autgaerden vernietigde de goe-
verneur van Vlaams-Brabant 
tenslotte de vakantieregeling 
van een Franstalige basisschool 
van Sint-Genesius-Rode. De 
gemeenteraad van Rode had die 
zo uitgedokterd dat ze samen
viel met de vakantieregeling die 
geldt in het onderwijs van de 
Franse gemeenschap. Van Aut
gaerden vond dat de meerder
heid in de gemeenteraad van 
Rode daarmee blijk gaf van een 
gebrek aan integratiewil. 

De bedoeling van de Frans
talige basisscholen in de faci
liteitengemeenten was immers 
net de integratie van anders
taligen in Vlaanderen te ver
gemakkelijken. In de praktijk 
blijkt echter het tegengestelde. 
Van Autgaerden wenst dit recht 
te trekken, en de basisscholen in 
de faciliteitengemeenten op
nieuw te gebruiken als inte
gratie-instrument. 

Volgende week brengt W I J een 
interview met de bestendig af

gevaardigde van de VU in 
Vlaams-Brabant. 

HET WÓNDER-
RECEPT 
Onder dezelfde titel pakte het 
fïnancieel-ekonomisch maga
zine Trends vorige week uit met 
een artikel over een nieuw, 
spektakulair banenplan. 90.000 
nieuwe jobd voor midden '96 orakelt 
het blaxi. Dat is formitastisch! 
Twee Leuvense ekonomen be
weren dat met een loonkosten
verlaging van 10% de werk
gelegenheid met maar liefst 
12,3% zjd stijgen binnen een 
termijn van I a 2 jjiar. Over dat 
laatste blijken de heren het nog 
niet helemaal eens, maar een 
miereneuker die zich daarover 
druk maakt. 

Als de heren werkelijk gelijk 
hebben dan is het misdadig dat 
de beleidsmensen niet dit week
einde nog de loonkosten hebben 
verlaagd. Als, ze echter ongelijk 
hebben, dan is dat evenzozeer 
misdadig. Het geven van valse 
hoop aan diegenen die daad
werkelijk naar werk zoeken is 
wel degehjk geen werk van 
barmhartigheid. 
Uit het feit dat Trends aan dit 
schokkend positieve nieuws 
vier keer minder aandacht be
steedt dan £ian 'De toekomst van 
het marxisme', durven wij dan 
ook afleiden dat dit een zo
veelste kwakkel is, een won-
derrecept dat in de beste wes-
temtraditie verkocht wordt. In 
diezelfde westerns bekochten 
diezelfde wonderdokters, in
middels in pek en veren gehuld, 
het meestal met een stadsrondnt 
in de bolderkar. De enige hoop 

die rest is dat er ooit, liefst 
vandaag nog, daadwerkelijk iets 
aan de werkloosheid gedaan zal 
viforden. 

OBSER
VATORIUM 
Het tweede tovermiddel is het 
geknoei met — niet vervalsing 
van! —cijfermateriaal. In Vljian-
deren zijn er officieel een kleine 
230.000 volledig uitkeringsge
rechtigde werklozen, een hal-
luctnant cijfer. Daóirin zijn, ten 
overvloede, niet inbegrepen: de 
loopbaanonderbrekers, de 
bruggepensioneerden, de 
schoolverlaters lichting '95, en 
nog een handvol andere 'ka-
tegorieën'. Dit kategorieënsys-
teem biedt het voordeel dat de 
officiële cijfers kunstmatig 'Ijiag' 
gehouden kuiuien worden. 

Maar omdat deze metode van 
werken ook voor middelmatige 
statistici iets te doorzichtig 
dreigde te worden, moest er een 
nieuwe sluiergrafiek gekreëerd 
worden. Konkreet houdt dat in 
dat Vlaaoderen binnenkort zal 
beschikken over een heus Ob
servatorium van de Werkgelegen
heid. Vlaams minister-president 
Van den Brande wil, zo blijkt uit 
De Morgen, „een aantal deskun
digen samenbrengen om de tewerk
stelling in Vlaanderen bestendig op 
te volgen, zonder dat evenwel van een 
nieuwe irutelÜng sprake is. (...) De 
minister-president zei ook te werken 
aan een werkgelegenheidsbalans om 
die naast de werkhosheidsstatistie-
ken te kunnen leggen." 

Mooi, al blijft er toch één kru-
ciale vraag onbeantwoord: wat 
verstaat Van den Brande onder 
'deskundigen' en waar denkt hij 

deze witte raven te halen? Af
gaande op de huidige cijfers is er 
op dit moment in heel Vlaan
deren immers niet één deskun
dige die welke jobkreërende 
maatregel dan ook weet uit te 
vi^erken. Het benieuwt ons ook 
hoe de Vlaamse overheid het zal 
verkopen dat én nieuwe jobs 
zijn bijgekomen én de werk
loosheid in haar totaal gestegen 
is. Als daar maar geen 'des
kundige' êian te pas komt... 

Om de verwarring inzake de 
werkloosheidscijfers ten top te 
drijven, meldde de Finarwieel 
Ekonomische Tijd maandag dat 
volgens de Kredietbank de Bel
gische statistieken over de voor
bije drie jaar een werkloosheids
cijfer toonden dat gemiddeld 
4 1 % hoger hgt dan er 'echte' 
werklozen zijn. De KB wijt de 
hoge oneigenlijke werkloosheid 
o.nv. aan de vrijgevigheid van 
het Belgische werkloosheids-
stelsel. De bank pleit er daarom 
in haar Weekberichten voor om de 
duur van de werkloosheidsuit
kering in de tijd te beperken. 

BENDE 
Twee opeenvolgende uitzendin
gen van het BRTN-programma 
Panorama over het bende-on
derzoek bewezen dat dit on
derzoek een bende was. Het is 
nu al tien jaar geleden dat de 
Bende vsm Nijvel biezonder 
moorddadig het land onveilig 
maakte. Het onderzoek dat 
daarop volgde, werd gedwars
boomd. Het werd bvb. volgens 
niet de minste bronnen, op uit-
drukkehjk verzoek van toen
malig Justitieminister Wathelet, 
vandaag Europees rechter in 
Luxemburg, onttrokken aan de 

De jongste boekenbeurs trok 170.000 bezoekers 
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speurders van Dendermonde, 
en naar Charleroi overgeheveld. 
Daar gebeurde vijf jaar lang 
niets. Wathelet ontkende tus
senbeide gekomen te zijn. 

Uit de televisie-uitzendingen 
bleek dat verschillende sporen 
onvoldoende onderzocht wer
den. Zo ontdekte Panorama dat 
er misschien een verband be
staat tussen de bende-overval
len en een illegale wapentrafiek 
tussen Israël en enkele Ara
bische landen via België, vi^aar-
bij wapens verhandeld werden 
voor drugs. 

Het BRTN-duidingsmagazine 
onthulde verder dat de zgn. 
"Reus" van de bende door be
paalde onderzoekers wel dege
lijk gekend is, en nog steeds op 
vrije voeten rondloopt. Deze 
onderzoekers zouden echter het 
verbod gekregen hebben om het 
onderzoek naar de "Reus" ver
der te zetten. 

Panorama onthulde de identiteit 
van de Reus niet. Volgens VLD-
senator Co\>elicré behoorde de 
Reus tot de Speciale Interven-
tie-Eenheid van de Rijkswacht. 
Dg rijksw^acht ontkende daarop 
dat de Reus in haar rangen 
gezocht moet worden. 

VU-kamerleden Karel Van Hoor-
ebeke en Geert Bourgeou eisen de 
oprichting van een speciale on
derzoekscel, die wordt bijge
staan door voormalig onder
zoeksrechter Troch van Dender
monde, om deze onverkwikke
lijke zaak uit te klaren. 

Lees verder in dit nummer ook 
Aaitt wil de waarheid weten. 

PERSONEELS
ADVERTENTIES 
et Arbitragehof heeft het de
kreet inzake de Nederlandsta
lige personeelsadvertenties ver
nietigd. Dit dekreet-Van Grem-
bergen vormde een aanvulling 
op het Septemberdekreet, dat 
de taaiverhoudingen in het be
drijfsleven regelde. Het be
paalde dat personeelsadverten
ties van in Vlaanderen geves
tigde bedrijven in het Neder
lands gesteld dienden te zijn. De 
VU betreurt deze vernietiging. 

Paul Van Grembergen merkt op 
dat het dekreet in het Vlaams 
parlement op grote instemming 
kon rekenen. 

Het Arbitragehof vernietigde 
het dekreet op basis van een 
bevoegdheidsoverschrijding. 
Van Grembergen kondigde een 
federaal initiatief aan. 

NIEUWE 
GETUIGE 
In een nieuw boek over de 
Zaak-Laplasse voert Jean-Marie 
PyLyder meer dan 100 mensen 
ten tonele die bijdragen leveren 
om de schuld van Irma Laplojde 
te bewijzen. De titel van dat 

boek, nl. Executie zonder vonnid, 
slaat op de omgekomen ver
zetslieden die, in tegenstelling 
tot Irma Laplasse, zonder pro
ces om het leven gebracht wer
den. 

Meteen is de strekking van het 
boek ook duidelijk. Het ga^t 
immers niet op om de aktie van 
de verzetsmensen, die toen de 
bevrijding nakende was Duit
sers en Vlaamse kollaborateurs 
gevangen genomen hadden, te 
vergelijken met de dood voor 
het vuurpeloton van Laplasse, 
zelfs al ^verden enkele verzets
mensen daarbij door de Duit
sers standrechtelijk geëxeku-
teerd. 

Het boek laat één zgn. kroon
getuige aan het woord. Deze 
gepensioneerde kleermaker zou 
Irma Laplasse in het Duitse 
kamp gezien hebben op de dag 
van het drama. Wat een bewijs 
zou zijn dat zij de verzetsmen
sen, die ook haar zoon gegijzeld 
hadden, bij de Duitsers verklikt 
heeft, waarop deze hun kame
raden gingen bevrijden met de 
zeven dodelijke slachtoffers tot 
gevolg. 

Bij de nieuwe kroongetuige 
werden al direkt serieuze vraag
tekens gesteld in De Standaard. 
De getuige herinnert zich niet 
meer het juiste uur, legde al 
tegenstrijdige verklaringen af, 
en zou volgens de vrouw met 
wie hij al jarenlang samen-
•woont, soms zaken vertellen die 
geen steek houden. 

IN HET OFFENSIEF! 
De beslissing van de provin
cieraad van Vlaams-Brabant, 
onder impuls van de VU-frak-
tie, om in de toekomst huur
subsidies te koppelen aan het 
geïntegreerd zijn in het dorps
leven van de Vlaamse ge
meenten rond Brussel was 
een schot in de roos! Gedaan 
met klagen en zagen, het is tijd 
dat -we de nieuwe Vlaamse 
instellingen positief en Ayaa.-
misch gebruiken. 

De tegenstrevers schreeuwen 
moord en brand en verwijten 
de meerderheid in Vlaams-
Brabant racisme en autori
taire rechtse neigingen. Het 
^vordt tijd dat Agalev en VLD 
eens duidelijk gezegd wordt 
dat opkomen voor eigen taal, 
kuituur en identiteit niets met 
racisme of onverdraagzaam
heid te maken heeft. Het is 
een sociale taak voor éénieder 
die bezorgd is om de zwaksten 
en meest kwetsbaren in onze 
samenleving. 

In landen met een meer voor
uitstrevende politieke kuituur 
zoals Nederland en Denemar
ken, én met een grote so
lidariteit naar derde én vierde 
wereld toe, koppelt men asiel
recht en sociale ondersteu
ning steeds aan taalkennis en 
integratiewil. Respekt voor 

anderen g2iat hand in hand 
met eigenrespekt. Het vereist 
een noodzakehjke wisselwer
king. Ik huiver van hen die 
slechts één der twee als al
omvattende waarheid naar 
voor schuiven. Ik huiver van 
hen die slechts eigen belang 
hanteren. Ik huiver van hen 
die de eigenw^aarde banali-
seren. 

Vlaams-Brabant geeft het 
goede voorbeeld. Zonder 
kompleksen sociale noden 
aanpakken en misbruiken uit
bannen. Dat nu ook eindelijk 
de Vlaamse regering maar 
eens daden laat zien i.p.v. 
vrome beloften zonder resul
taat. De lijdensweg van Vla-
binvest duurt al lang genoeg. 
Strukturen waar we jarenlang 
voor gevochten hebben moe
ten nu ook een beter Vlaams 
beleid tot stand brengen. 

De VU zal in het offensief 
gaan. We zullen blijvend dur
vende voorstellen uitwerken. 
Voor een open, verdraagzaam 
Vlaanderen, zonder taboes en 
zonder vriendjespolitiek. 

'SA, 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter. 

VERMANDERE EN DE VLAAMSE SYMBOLEN 

Op 11 juh 1992 werd de 
Vlaamse bard Willem Verman-
dere tijdens de Guldensporen-
viering op de Grote Markt in 
Brussel het zingen belet. Ver-
mandere stond geprogram
meerd met het liedje Bange 
blanke man. Dit was niet naar 
de zin van enkele extreem
rechtse Vlaams Blok-heet-
hoofden. Met een fluitkoncert 
poogden ze de zanger te over
stemmen. In regelrechte kom-
mandostijl voerden ze een aan
val uit op het podium. Vlaams 
Blok-parlementsleden, die 
volgens ooggetuigen hun 
stoottroepen hadden opgejut, 
waren er als de kippen bij om 
te roepen dat de organisatoren 
zelfde rellen hadden uitgelokt. 
Hadden ze zon zanger en zo'n 
liedje maar niet moeten pro
grammeren. 

De VU veroordeelde de Ver-
mandere-raid scherp. VU-
voorzitter Bert Aaciaux herin
nerde Vermandere aan zijn op
treden voor het VU-kongres in 
Hasselt, nog geen jaar voor
dien. Daar bracht hij met mas
sale bijval ook "Bange blanke 
man', naast "Daniël', een lied 
over een repressieslachtoffer. 
Anciaux bezwoer Vermandere 
„dat deze Blokkers niets te 
maken hebben met de ver
dediging van de Vlaamse be
langen, niets te maken hebben 
met het Vlaams-Nationalisme 
en het Vlaams bevrijdingside-
aal": „een onafhankelijk 
Vlaanderen in een federaal 
Europa van volkeren, maar 
dan w êl een open, verdraag
zaam en vrij Vlaanderen. ' 

De raid op Vermandere was en In hun tribune konden de drie 

is geen alleenstaand geval. Tal 
van andere Nederlandstalige 
artiesten, politici of voorman
nen van de Vlaamse beweging 
waren het mikpunt van ver
bale en fysische geweldplegin
gen of bedreigingen door een 
klein en fanatiek segment in de 
Vlaamse beweging. We som
men op, voor de vuist weg: 
Paul Daels, Toots Thielemans, 
Alida Neslo, Will Ferdy, Jozef 
Deleu, Wilfried Martens, 
Hugo Schiltz, Louis Davids, 
Lionel Vandenberghe, Isabelle 
A, Ramses Shaffy, Liesbeth 
List,... 

Ook binnen de Vlaamse be
weging rees verzet tegen het 
onverdraagzame segment, dat 
met elke verkiezingsoverwin
ning van het Blok aan invloed 
wint. In een achteraf fel ge-
kontesteerde vrije tribune rie
pen Paul De Belder, Herman 
d'Edpallier en Rob Ëykery in juli 
1994 op tot een scheiding tus
sen de demokratische Vlaamse 
beweging en een beweging 
rond het Vlaams Blok. 

Het drietal maakt vandaag 
deel uit van het IJzerbede-
vaartkomitee, dat dan weer 
door de radikale maar daarom 
niet ondemokratische (ver
enigd in het IJzerbedevaar-
dersforum) en de rechts-ra-
dikale (verenigd in de Werk
groep Radikalisering IJzerbe
devaart) Vlaamse be\veging 
gekontesteerd wordt voor z'n 
weigering "inspraak" te ver
lenen. Forum en Komitee on
derhandelen deze week over 
een verzoening. 

Komiteeleden het niet langer 
verdragen om onder het motto 
van de Vlaamse eenheid te 
blijven verhullen dat de gees
ten in de Vlaamse beweging 
volledig uit elkaar gegroeid 
zijn. 

Recent stak ook een lid van de 
radikale Vlaamse beweging, 
Julien Borremaru, een •waar
schuwende vinger op tegen 
het Vlaams Blok. Alweer in 
een vrije tribune schreef dit lid 
van de Tak-raad en het hoofd
bestuur van de W B dat „de 
vrees dat het Vlaams Blok de 
beweging meer en meer gaat 
kontroleren urgent aanwezig 
is". Borremans pleitte ervoor 
dat de Vlaamse beweging zich 
mengt in de diskussie over de 
multikulturele samenleving. 
,, Want door haar zwijgen heeft 
zij ongewild de indruk gewekt 
dat zij het niet oneens is met de 
politiek van het Vlaams Blok, 
en wordt ze ongetwijfeld met 
die partij vereenzelvigd." 

In een interview met Weekend 
Knack (8 november) denkt 
Willem Vermandere aan de 
bewuste Guldensporenviering 
terug: 

„Sinds die affaire met het 
Vlaams Blok op de Grote 
Markt in Brussel heb ik geen 
11 juli-feesten meer gedaan. 
Maar er is nu alweer een aan
vraag voor volgend jaar. We 
willen komen zingen, maar we 
hebben als voorwaarde gesteld 
dat er niet gespeecht wordt en 
dat er geen Vlaamse Leeuw 
wordt gezongen. Iedereen 
struikelt daarover, maar we 
houden ons been stijf. Het gaat 

gewoon niet. Ze zeggen: "Ja, 
•we begrijpen het, maar er is 
een aantal mensen in ons ko
mitee" enzovoort. Ze moeten 
dus in militaire houding recht 
kunnen springen en met ge
balde vuisten de Vlaamse 
Leeuw kunnen zingen. Het is 
mijn eigen portemonnee 
waarin ik snijd, want de juh-
maand is goed voor de 
Vlaamse zangers (glimlacht), 
met al die 11 juli-feesten. Alaar 
wanneer gaan ze het nu ein-
dehjk eens begrijpen? Is er een 
zanger die Vlaamser is en 
volkser dan ik? Het volkse, 
Vlaamse leven maakt bijna 
mijn hele repertoire: de liefde 
voor mijn land." 

Het is zo ver: een spraak
makend oer-Vlaams artiest 
zweert een symbool van de 
Vlaamse bewnstwording (het 
officieel volkslied) af om zich 
niet te laten vereenzelvigen 
met het Vlaams Blok, en het 
totalitaire, racistische, fascis
tische gedachtengoed dat hij, 
niet geheel onterecht (het vol
staat daarvoor te kijken naar 
haar kieskampagnes met de 
bokshandschoen en de bezem, 
haar slogan "eigen volk eerst" 
en haar migrantenpro
gramma) deze partij toedicht. 

Zijn de inspanningen van de 
grote meerderheid aan demo
kratische krachten in de 
Vlaamse beweging om dit juist 
te verhinderen dan tevergeefs 
geweest? De woorden van 
Vermandere w îjzen er in ieder 
geval op dat deze inspannin
gen onvoldoende duidelijk 
overkomen. 

Het volstaat niet langer voor 
Vlaamse bewegers om te stel
len dat ze zich alleen met het 
kommunautaire tema bezig
houden, en niet met maat
schappelijke problemen. Het 
Vlaams Blok ziet haar ver
werpelijke migrantenstand
punt ook als een uitvloeisel 
van haar nationalistische ide
ologie. 

Enkele maanden geleden wei
gerde Liesbeth List op de I J 
zerbedevaart te zingen. Ver
schillende artiesten weigerden 
vroeger al op het Vlaams-na
tionaal Zangfeest op te treden. 
Vandaag weigert Vermandere 
te zingen op Guldensporen-
vieringen waar de Vlaamse 
Leeuw ten gehore gebracht 
wordt. Morgen... Hoe kan 
deze evolutie gekeerd wor
den? Is het nuttig en zo ja, 
durft men het aan om, zoals 
Borremans bepleitte, duidelij
ker stelling te nemen voor een 
vrij, zelfstandig of onafhan
kelijk, maar in ieder geval ver
draagzaam en open Vlaande
ren? 

Durft de Vlaamse beweging 
het aan om, zoals Vermandere 
het voor de Vlaamse Leeuw 
vraagt, desnoods bepaalde 
symbolen, die sommige Vla
mingen intussen té besmet vin
den, vveg te laten of te ver
vangen door andere, indien dit 
ertoe bijdraagt dat meer Vla
mingen zich als Vlaming wil
len erkennen? Wat is het be
langrijkste, de traditionele 
symbolen, of een grotere de
mokratische legitimiteit? 

(Pdj) 
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INFORMATION HIGHWAY OF INFOSTRADE? 

VOOR EEN VLOT EN ONGEKUNSTELD TAALGEBRUIK 
„Leden mn de Re^tpon^ibte Young Drivers zijn zelden In 
het bezit van een Go Pcui,i. AL ze toch de trein nemen dan 
doden ze de tijd met hun Game Boy, al vinden ,)ommige 
andere paééagieré dat natuurlijk niet zo cool." Dat een 
taal leeft, daar zal niemand aan twijfelen. Of die levende 
taal zo noodzakelijk woorden of modetermen uiteen andere 
taal, in dit geval het Engeb, L) een andere vraag. Vlaanu 
volksvertegenwoordiger Chr'u Vandenbroeke vindt alle^f-
zinó van niet en diende daartoe een voorstel van resolutie in 
in het Vlaams parlement. De VU'erkon daarbij rekenen op 
de steun van Tuur Van Wallendael (SP). 

I
n zijn voorstel benadrukt 
Vandenbroeke dat het han
teren van een vlot gebruik 
van het Nederlands een grote 

bijdrage heeft geleverd aan de 
Vlaamse ontvoogding. Maar de 
jongste tijd komt dat korrekt 
taalgebruik op de helling te 
stcian. 

Churis Vandenbroeke: „Laat het 
dan waar zijn dat allerlei gal-
Licifmen nog maar nauwelijki) voor
komen. In plaatd daarvan u echter 
een dnobiitiiiche trend in volle op
gang om te pa>) en te onpad het 
taalgebruik met Engebtalige ter
men en uitdrukkingen te ontsieren. 
Ik denk daarbij aan het - overigens 
aan te moedigen - initiatief van de 
Responsible Young Drivers, die 
alkolgehruik in het verkeer trachten 

terug te brengen. De vraag die ik mij 
dtel: moet dat ten allen prijze onder 
een Eng e be term?" 

Nu is Vandenbroeke de eerste 
om toe te geven dat een direkt 
korrigeren van het dagelijkse 
taalgebruik onbegonnen werk 
is. Maar de Vlaamse overheid 
zou middels een aantal initi
atieven wel kunnen bijdragen 
aan een 'Nederlandser Neder
lands', bv. via het onderwijs. 

C. Vandenbroeke: ,JiIaar er Li 
meer. Op zijn minét zouden Jtappen 
kunnen gezet worden om dergelijke 
vornun van taalverloedering te we
ren uit ambtelijke publikatieé en 
publieke borden. ld het bievoorbeetd 
nodig dat ik op een universitaire 
kampuó de weg naar het 'research 

Chris Vandenbroeke pleit voor 
een terugdringen van snobisti
sche, Engelstalige nwdetermen. 

park' moet vragen? Wat mag ik 
verwachten van een 'parkeerwat-
cher'? En dan maar verkondigen 
dat de dualiteit 'm de damenleving 
met verétaanderd verdus onwetenden 
en niet-begrijpenden ten allen prijze 
afgebouwd moet worden." 

Vandenbroekes voorstel ver
zoekt de Vlaamse regering dan 
ook om minstens in (semi)of-
ficiële pubhkaties en bij akti-
viteiten die gesubsidieerd of in
gericht w^orden door de 
Vlaamse overheid een korrekt 
taalgebruik te hanteren. 

ETIKETTEN 
Moet een zuiverder Nederlands 
in Vlaanderen aangemoedigd 
worden, op Europees vlak blijft 
het vooral zaak de taal niet te 
laten wegdrukken door de meer 
gesproken talen. Afgelopen 
week kreeg VU-kamerlid Fond 
Borginon de kans federaal mi
nister van Ekonomie, Elio Di 
Rupo, te interpelleren over het 
gebruik van het Nederlands op 
etiketten. Door een recente uit
spraak van het Europees Hof 
van Justitie was immers be
paald dat een invoerder van 
bronwater de etiketten op zijn 
koopwaar niet in het Nederlands 
hoefde te vertalen. Het Hof oor
deelde dat de vermelding Na-
türlichej Mineral Wasder vol
doende duidelijk wa^. 

Fons Borginon: „De teksten van 
de Europese kommiddie zijn in te
genspraak met vroegere teksten van 
diezelfde komm'udie. Dat ondermijnt 
haar jurididche poditie. De Belgidche 
regering maakt daar geen gebruik 
van. ld er een formele beleSdlijn van 
de regering om de verdediging van 
onze taal met alle noodzakelijke 
middelen te verzekeren en de ju
ridische doddierd zeer naukeurig te 
volgen?" 

Na een korte uiteenzetting over 
de beslissing van het Europees 

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID 

Tijdens de jongste Zevende Dag wou 
Paskal Deboosere van Herman van Veen 
weten waarom hij zo lang uit België was 
weggebleven. Waarop de steeds cderte 
kabaretier het lieve BRTN-kind Uk op 
stuk gaf door te antwoorden dat bui
tenlands werk hem weerhouden had in 
Holland en in... Vlaanderen op te treden. 
Wanneer gaan de joernalisten van de 
openbare omroep nu eens eindelijk leren 
zonder schroom de naam van hun land in 
de mond te nemen? 

Hetzelfde liedje wordt gezongen als sport-
of andere lieden in het buitenland een 

prestatie hebben geleverd, steevast wor
den zij „Belgen" geheten, terwijl zij ei-
genhjk Vlamingen of Walen zijn. 

Spijkers op laag water, zult u zeggen. Ik 
ken het verweer. In het buitenland zijn wij 
allemiial Belgen, Vlaming en Waal dienen 
enkel voor binnenlands gebruik, enz. Ter
wijl het voor een buitenlander toch zoveel 
plezieriger én nuttiger is om te weten met 
Avie hij te doen heeft. 

Het voorstel van J a n Loones om op de 
openbare onaroep nog slechts over de 
\^aamse kust te spreken is een aanwinst en 
getuigt helemaal niet van bekrompenheid 
of onverdraagzaamheid zoals sommige 
Belgicisten (ook van Vlaamse komaO ons 
willen doen geloven. Fransen spreken toch 
ook graag over hun Cote Bretonne of hun 
Alpes Maritimes. 

Bovendien zorgt Belgisch om de haver
klap voor een potje spraakverwarring 
waarvan ik u een staaltje wil geven. 

Zo nodigt het eerbiedwaardige kantoor-
meubelenbedrijf Bulo in Mechelen uit 
voor een lezing. Of liever twee lezingen, 
blijkt. Om 17u. over ,,design et archi
tecture en Belgique" en om 18u. over 
„Belgische architektuur en design". 

Fout zult u zeggen, want behoudens een 
andere taal gaat het om dezelfde lezing. 
Dat is misschien wel de bedoeling van de 

inrichter maar op de keeper beschouwd 
gaat het eigenhjk om twee verschillende 
onderwerpen: de architektuur in België en 
de Belgische architektuur. Het eerste is 
duidelijk, het tweede niet. Want wat is 
Belgische architektuur? Bestaat die wel? 
Is er zoiets als wat ooit de Sovjet-ar-
chitektuur heette? Die aartslelijke, gi
gantische gebouwen die van Oost-Berlijn 
over Moskou tot Pyongyang staan neer
gepoot en die de Verworpenen der Aarde 
de indruk moesten bezorgen dat de partij 
hen een paleis schonk. 

Misschien dat er in Brussel wel ergens een 
gebouw van Belgische architektuursnit 
staat. Wellicht komen dan de mastodonten 
van de NationjJe Bibhoteek of van de 
Nationale Bank in aanmerking, maar deze 
zijn dan ook zo lelijk dat ze gerust met de 
hoedanigheid Belgisch mogen gaan lo
pen. 

Wat is echt Belgisch? Die zaken die door 
de overheid, vanaf het midden van vorige 
eeuw virerden uitgevonden in een poging 
om België eeneigen identiteit te geven. Als 
daar zijn: het Belgisch leger, het Belgisch 
trekpaard, de Belgische kust, de Belgische 
bisschoppen, Belgisch Kongo, de Bel
gische Voetbalbond... 

Toch zijn er voorbeelden van intelhgente 
oplossingen. Zo spreekt men van: de prin
sen van België, de ambassadeurs van 
België, de Nationale Bank van België. 
Waarom zou in«h dan niet kunnen spre
ken van de voetbalploeg van België en niet 
langer van het Belgisch nationale elftal? 
De zo geroemde Belgische bieren zouden 

in de toekomst bieren „uit België" zijn, 
hetzelfde met de chokolade... 

Iets zou nog slechts „van België" mogen 
zijn als het echt de hele federale unie 
vertegenwoordigt en duidelijk niet tot een 
van de gewesten behoort. Er zouden dan 
nog bitter weinig „Belgische zaken" over-
bhjven! 

In alle andere gevallen wordt iets als 
Vlaams, Wcials of Duits omschreven. 

Natuurlijk moet je met zo'n voorstel niet 
komen aandrsigen bij verstokte Belgicisten 
voor wie België het Heilig Land der 
Vad'ren is en blijft. Maar wat deze uit
stervende soort denkt zal ons een zorg 
wezen. Zij mag zich daarover druk maken. 
Liefst in haar taal, het Belgisch! 

Door de staatshervorming is reeds veel in 
goede zin gedraaid, de w^ereld eet niet 
langer witloof met een trikoloor lintje rond 
maar met de opdruk „produkt uit Vlaan
deren" of Flandria. 

Kan een juiste omschrijving eng nati-
onjJisme zijn? Bijlange niet. Wie een echte 
whiskey zoekt trekt terecht de neus op als 
die uit Groot-Brittannië zou komen. MacU" 
niemand zal zo'n whiskey vinden want die 
wordt enkel in Schotland of in Ierland 
gestookt. Hóun is zoveel smakelijker wan
neer die uit het Zwarte Woud komt en niet 
uit Duitsland. Bovendien kun je er ook 
over praten. Wijn uit de Elzas spreekt. 
Wijn uit Europa, dat zegt toch niks 1 

Hoe vanzelfsprekend deze zaken ook mo
gen klinken door ware staatsnationalisten 
worden zij betwist. Maar niemand houdt 
tegen dat meer en meer produkten de ware 
naam van hun streek van herkomst dra
gen. Da's niet alleen gezelHger maar zoveel 
smakeUjker! 

R-Asmus 

F. Borginon:de regering levert 
niet genoeg inspanningen voor 
het Nederlands in Europa. 

Hof gaf Di Rupo een overzicht 
van de resultaten van de kon-
trole op de naleving van de w êt 
omtrent het taalgebruik op eti
ketten. Zowel in '93 als in '94 
werden een 50-tal onderzoeken 
ingesteld waarvan er respek-
tievelijk 4 en 2 resulteerden in 
een pro-justitia. De PS-minister 
had het ook over de aangepaste 
Europese regelgeving die het 
België binnenkort mogelijk 
maakt om te eisen dat het Ne
derlands zonder meer op eti
ketten gebruikt wordt. 

NEDERLANDS VOOR 
MIGRANTEN 
Om allochtonen de mogelijk
heid te bieden zich beter te 
kunnen aanpassen aan het leven 
in Vlaanderen is een goede ken
nis van het Nederlands een 
noodzakelijke voorw^aarde. Het 
verwondert dan ook enigszins 
dat de Vlaamse regering het 
geld niet meer blijkt te hebben 
voor die lessen Nederlands. 
Nelly Moed interpelleerde daar
over Vlaams minister van On
derwijs Luc Van den Boddche. 

Diens antwoord kwam er op 

Nelly Maes: meergeld voor taal
onderwijs migranten. 

neer dat het geld voor die lessen 
op is. De VU-politika repli
keerde dat „de lesden Nederlandd te 
belangrijk zijn om ze te verdrinken 
'in budgettaire verwikkelingen. Er 
moet dringend geld worden gevonden 
voor deze bij uitdtek dociale doel-
d telling." 

(gv) 
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DE ONDERWIJSBEGROTING KRITISCH DOORGELICHT / l 

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE DUURDER 
Het onderwijédotii)ier L) een oud zeer, met een veelheid aan 
uLtwat),)en die de voorbije decennia telken,) weer de kop 
op^ttak en voor geëigende ontsporingen deed zorgen. 
In alUreeréte orde WM er, ondertujden zo 'n veertig jaar 
geleden, de eigenheid van het Schoolpakt. Over de ver
diensten ervan heen hield het in dat naar eenieders wensen 
alles nioest kunnen. Nadien volgde de wildgroei van de vrije 
keuze in de studieopleidingen waarin elkeen zich moest 
kunnen terugvinden (cfr. VSO). Toen ook deze slag 
gestreden was, diende zich weeral een nieuw item aan met 
de fameuze kommunautaire dukussies rond het gelijk 
leggen van de onderwijslat. Wijlen Daniël Coens had er een 
deel van zijn reputatie aan te danken. 

D
e afgeleide van dit alles 
Fv ind t men als vanzelf te 
r u g in de cijfertaal van de 
onderwi j sbegro t ingen . 

O v e r de ja ren heen on t spoo rden 
ze al even snel en exponent iee l 
als dit me t de rest van de uit
gaven he t geval was . In 1960 
ve r t egenwoord igde de onder 
wijsbegrot ing, uni ta i r zoals ze 

doen ^ve be te r" kon m.a.w. t e r 
ha r t e genomen w o r d e n . H o e en 
in w^elke mate er s indsdien w e r k 
van gemaak t werd , beki jken -we 
in de volgende paragrafen . 
Vooraf volgen w e even, een 
k\varteeu'w lang, de evolutie van 
de Vlaamse begro t ing voor on
derwijs . D e realiteit is nu een-
mjial w a t ze is. S inds 1988 is he t 

ONDERWIJSBEGROTING 
(werkelijke prijzen) 
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toen nog opgeva t was , z o n 3,2 
% t.o.v. he t B N P ! In 1970 was 
dit opge lopen to t 4,5 %, in 1975 
to t 6 ,1 , in 1980 tot 6A %. D r u k t 
m e n de onderwi j sbegro t ing 
voor het Neder lands ta l ig on
derwijs uit in funktie van het 
Bru to Regionaal P r o d u k t voor 
Vlaanderen , d a n zijn de ont
spor ingen al even f rappant met 
zelfs een v e r h o u d i n g van 7 % in 
1981. 

onderwi js een (nagenoeg) k o m 
pleet a u t o n o m e mater ie . Wel is 
het zo da t dit d e p a r t e m e n t zo
w a t de helft van de middelen 
van de Vlaamse begro t ing op
vorder t . V a n d a a r de vraag : hoe 
is het zo ver k u n n e n k o m e n ? 
H e t a n t w o o r d op die v r aag ver
eist als vanzelf een his tor ische 
inschat t ing van de evolutie van 
de begro t ing voor he t N e d e r 
landstal ig onderwijs . Voor zo 'n 
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HOE HET ZOVER KWAM 
M e t e e n w a s toen he t m o m e n t 
van de bez inn ing a a n g e b r o k e n : 
zo kon het niet langer. D e eers te 
bevrag ingen volgden terwijl 
ook het pri jskaart je tussen de 
g e m e e n s c h a p p e n onder l ing 
voor nade re oevragingen deed 
zorgen . Finaal zou het er toe 
leiden da t het hele onderwi js -
dossier , ,gefederal izeerd" en dus 
aan de g e m e e n s c h a p p e n toever
t r o u w d w e r d me t ingang van 
1988. 

H e t gezegde „ w a t w e zelf doen, 

weergave , zij he t da t zoiets heel 
w a t moei te kost , k u n n e n w e in 
het beste geval t e rug tot het j aa r 
1970 (g ra f i ek 1). H e t prijs
kaart je voor „ o n s " onderwijs -
en d u s n a uitspli ts ing van de 
, ,uni ta i re" begro t ingen - kos t te 
toen 29,8 miljard (in financiële 
t e rmen van 1980). Aan de voor
avond van de federalizering van 
het onderwijs , d u s in 1987, was 
het opge lopen tot 155,9 miljard 
(of een toename met faktor 5,2). 
Vandaag , nog eens tien jaar la
ter, is de faktuur opgelopen tot 
ru im 230 miljard (of een toe

n a m e met faktor 7 ,8)! Parallel 
met het pri jskaart je is er de 
m e r k w a a r d i g e vaststel l ing da t 
met n a m e rode en b lauwe mi
nis ters van onderwijs voor ek-
s t ra prijsstijgingen doen zorgen. 
In die zin f rapperen de ja ren 
zevent ig en negent ig met het 
Coens -decenn ium van de ja ren 
tacht ig toen alvast voorzicht iger 
met de fakturen w e r d omge
sprongen . 

GROEIWAANZIN 
Natuur l i jk is het zo da t een 
nominale wee rgave van de on
derwi jsbegrot ing misleidend is 
o m d a t ze zich laat d u p e r e n door 
de g a n g b a r e m u n t o n t w a a r d i n g 
zoals ze zich tijdens de jongste 
k w a r t e e u w vol t rok. Als vanzelf 
doe t het uitzien naa r enkele kor-
rekt ies . Een eerste mogeli jkheid 
h o u d t in da t w e de Vlaamse 
onderwi j sbegro t ing afzetten te
genover he t B r u t o Regionaal 
P r o d u k t (g ra f i ek 2 ) . E e n 
tweede kor rek t i e leidt er toe da t 
de m u n t o n t w a a r d i n g e n geëlimi
neerd w o r d e n door met kon
s tante i.p.v. met lopende prijzen 
te w e r k e n (gra f iek 3 ) . l ï en 
d e r d e nuancer ing , en meteen 
veru i t de meest aangewezene , 
doe t tot een omreken ing be
sluiten in kons tan te t e r m e n 
enerzijds en r eken ing h o u d e n d 
met he t aanta l leer l ingen/stu
den ten anderzi jds (g ra f i ek A). 
Iedereen wee t immers dat , s inds 
het einde van de b a b y - b o o m in 
1965, de onderwi j svers t rekk ing 
globcial genomen op minde r jon
geren afgestemd is. 

Elk van deze korrekt ies , ge
geven h u n belang, •werd gra
fisch u i tge tekend . Grafiek 2 
b r eng t het relatief be lang van de 
Vlaamse onderwi j sbegro t ing 
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het onderwijsveld w e r d e n op
g e b o u w d . 

M a a r er is mee r en.. . erger. 
S inds 1988, met de federali
zer ing van de onderwijsfaktu-
ren, bepalen w e zelf en vol
komen au tonoom de hoogte van 
de onderwijs lat . D e eigenheid 
van het recente ver leden is p re 
cies da t •we de onderwij sfak-
turen opnieu^w tegen versne ld 
t empo de hoogte injagen. O f het 
echt zo IS da t he tgeen •we zelf 
doen ook be te r gedaan is, la ten 
w e voor lopig bu i ten beschou-
•wing. E é n evident ie is er wel : 
•wat w e zelf doen, stijgt na
v e n a n t snel in prijs. 

DE „KLEUR" DRAAGT BIJ 
Opnieu^w w o r d t deze evidentie 
bevest igd w a n n e e r •we de laatste 
kont ro le (grafiek 4) toepassen, 
namelijk de inzet van financiële 
middelen p e r leer l ing/s tudent 
en dit na eliminatie van de gang
ba re m u n t o n t w a a r d i n g e n . In 
1970 be taa lde V laande ren (in 
cen ten van 1980) 45 .933 frank 
p e r leer l ing/s tudent , in 1987 - en 
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t.o.v. het B r u t o Regionaal P ro 
d u k t in V laande ren tot u i td ruk
king. Tot in de perfekt ie be
vest igt het de groei^waanzin uit 
de ja ren zevent ig . 

Graf iek 3 nuancee r t de evolutie 
van de onderwi j sbegro t ing door 
de m u n t o n t w a a r d i n g e n bui ten 
beschou^ving te laten. Heel 
s p r e k e n d b reng t z o n wee rgave 
de u i twassen o n d e r de aan
dacht , u i twassen die manifest 
aanwi jsbaar zijn voor de ja ren 
zevent ig alsook - m e r k w a a r d i g 
genoeg - voor he t recente ver
leden. La ten •we k o r r e k t zijn. In 
de , ,golden sixt ies" en de ,,silver 
sevent ies" w a s m e n er van over
tu igd da t alles moest k u n n e n , 
da t er geen g renzen aan de groei 
wa ren . H e t zijn de gekende las
ten uit het ver leden die we he
den ten dage met zijn allen aan 
het afbetalen zijn. Let d u s wel : 
het zijn d u s ook lasten die vanui t 

dus aan de voo ravond van de 
federal izering - 90.000 frank (= 
X 2 ! ) . Zoals gezegd is, s inds 
1988, de onderwijsverschaff ing 
een komplee t a u t o n o m e mate
rie. Bli jkbaar ver taa l t de 
Vlaamse beheers ing inzake cen-
tenkvi'esties zich al lerminst in 
het onderwijsdossier . Tussen 
1988 en 1995 liep de onde r -
•wijsfaktuur, u i tgedruk t pe r leer
l ing/s tudent a lsook na ui tscha
keling van de m u n t o n t w a a r 
ding, met liefst 21 % op . Aan de 
slotsom valt m.a.^w. nauwel i jks 
te twijfelen. W a t w e zelf doen, 
doen w e manifest duurde r . D e 
, ,kleur" van het kab ine t ( supra ) 
d r aag t er toe b i j ! 
O p zich hebben •we met de 
aangehaa lde vaststel l ingen geen 
probleem, dit in de ve ronder 
stelling da t de kwali tei t van het 
onderwi js er onder tussen ook 
be ter van zou g e w o r d e n zijn. O f 
dit ook zo is, verwijst naa r een 

andersoor t ige bevrag ing . In één 
van de vo lgende afleveringen 
van W I J hopen w e er mee r in 
detail te k u n n e n op ingaan. 

C h r i s V a n d e n b r o e k e 
V l a a m s 

Volksver tegen^woord iger 

Deze week in 
linaiti>uaae«t:aw<>»n>»m«owpt»tia<c 

tonie ui \ 
heil 
i w e l 
lOP 1 

„p.ichiedeMS.Met^ ^euwe 
S t e u i t h e t a r c V u ^ ^ ^ ^ s t u u m o p 

Wat een troep 
Of ze nu in Kigali, Kismayo of de 

Baranja opereren, de Belgische 
blauwhelmen hjken er tijdens hun 
VN-opdrachten altijd in te slagen 

de fouten op te stapelen. Een 
bloemlezing van de blunders, 

deze week in Knack. 

Ken UW borsten 
Tijdig ontdekt, is borstkanker in 

negen van de tien gevallen te 
genezen. Zelfonderzoek speelt 

daarbij een belangrijke rol. 
Weekend Knack werkt mee aan 
een bewustmakingscampagne. 

En verder: 
De kristen-demokratie in Europa 
- Een revolutionaire manier van 
zeewering voor de kust van De 

Haan - Ekonomie: Het noodplan 
van Union Miniere -

Film: "Pocahontas", Disney 
voor volwassenen -

Wetenschap: de leer van Charles 
Darwin houdt stand - Wereld: 

Algerije voor de verkiezingen -
Ex-Joegoslavië en het 
internationaal recht. 

Knack 
+ w I - : H K I ; \ I ) K N A C K 

+ n-;i.i:K\.\fK + T.\M-:\ 
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feWETMia 
PAUL VAN GREMBERGEN: 

VU WIL EEN KIESKRING VOOR VLAANDEREN 
SF-voorzltter Tobback kwam vorige week in de be
langd teiiing met het ötandpunt dat zijn partij gewonnen i) 
voor de invoering van één kieskring voor de verkiezing van 
het Vlaamj parlement. In tegen^itelling tot wat men van 
bepaalde gezaghebbende kommentatoren, bvb. in Het 
Belang van Limburg, zou verwachten reikt het geheugen 
van veel joernalL)ten niet zo ver om zich te herinneren dat 
de VU hetzelfde al voorstelde bij de onderhandelingen over 
de .staatshervorming van 1992. 

H
et is w a t dit betreft dus 
niet de V U die een ideetje 
van de S P volgt, m a a r wel 
de S P die seder t 1992 van 

men ing v e r a n d e r d is en v a n d a a g 
de V U volgt . W a n t de Volksunie 
s tond bij de onde rhande l ingen 
met CVP, P S C , P S en S P me t 
h a a r voors te l om voor de ver
kiez ingen voor de Vlaamse 
R a a d én de K a m e r het E u r o p e e s 
k ieskr ingsys teem in te voe ren 
(één k ieskr ing voor gans Vlaan
d e r e n ) moederzie l alleen. Be
langri jker d a n he t geboor t e -
recht over het voorstel , is na
tuurl i jk zijn verwezenl i jking. 

BEREKENING 
In da t v e r b a n d is het in teressant 
na te gaan w a a r o m he t V U -
voors te l in '92 niet gereal iseerd 
w e r d . Alle o n d e r h a n d e l e n d e 
part i jen m a a k t e n be reken ingen 
over de gevolgen van zo n wij
ziging voor de zetelverdel ing, 
w a a r n a ze het VU-voors te l kor 
daa t naa r de p ruUenmand ver
wezen . H e t huidige systeem be-
voordel igt immers bu i tenmat ig 
de gro te part i jen. Zij kri jgen 
mee r ve rkozenen in de par le
m e n t e n dan p ropor t ionee l vol
gens h u n verkiezingsui ts lag ge
r ech tvaa rd igd zou zijn. H e t 

pleit voor de S P da t deze part i j , 
die van een wijziging van he t 
kiessysteem wel eens nadeel te 
v e r w a c h t e n kan hebben , deze 
platvloerse elektorale be reke 
ningen, in tegenstel l ing tot de 
CVP, terzijde schuift. 

H e t lag ook voor de h a n d da t de 
V U het bes t aande onrech tvaa r 
dige kiessysteem wil wijzigen. 
Nie t alleen o m d a t het onrech t 
vaa rd ig is, m a a r ook o m d a t de 
V U , en de a n d e r e kle inere par 
tijen, nadeel o n d e r v i n d e n van 
he t bes t aande kiessysteem. D e 
invoer ing van één k ieskr ing 
voor V laande ren ga randee r t de 
groots te billijkheid bij de toe
wijzing van he t aan ta l m a n d a 
ten. Z o w o r d t de demokra t i e 
ve rbe t e rd en verfijnd. 

VU-frakt ie le ider in de Vlaamse 
R a a d Paul Van Grembergeii somt 
in een pe r smedede l ing nog vijf 
a n d e r e r edenen op w a a r o m de 
V U één Vlaamse k ieskr ing wil. 

l ïén k ieskr ing v e rmi n d e r t he t 
gevaa r voor provincia l isme: een 
overd reven a a n d a c h t voor de 
plaatselijke p r o b l e m e n ten ge
volge van het feit dat de meeste 
ve rkozenen in de eers te plaats 
ve r t egenwoord ige r s zijn van 
h u n s t reekbe langen en s t reek-

Fau.1 Van Grembergen: „De ware reden voor de tegenstand van de CVP tegen de invoering van één Vlaanue 
kieskring berust op partijpolitieke berekening: de wetenschap dat In het geval van één kieskring 
Vlaanderen de parlementen vandaag acht a tien CVP-ers minder zouden tellen." 

genoten , in plaats van het al
gemeen belang. 

Paiil Van Grembergen: „Wan
neer er óUcht.i één kieskring u), wordt 
de aandacht van de kiezer doelhewudt 
getrokken op het geheet Momenteel 
u) dat niet het geval: de meeste 
partijen vestigen in hun arrondui-
Mmentele kampagne^, naodt enkele 
vage algemene beleiddlijnen en JIO-
ganj, de aandacht op dpecijieke kerk
toren-problemen. 

De verkozenen worden op die manier 

WIST DELCROIX VAN GENOCIDE? 
(Vervolg van blz. 1) 

Ook Willy Kuijper.i heeft her
haalde lijk, en zeer gedetailleerd, 
gewezen op de e.xpLitiieve Jiltiatw m 
het land. De kaïu op jlachtpartijen 
waj toen erg groot. Kuypem ui 
overigend een procej aangedaan 
omdat hij onwaarheden zou verteld 
hebben." 

M a e s w a s één v a n de par 
lements leden die in he t voor 
j aa r van '94 samen me t mi
n is te r van Defensie De lc ro ix 
op bezoek g ing in R w a n d a . 
D a a r hebben zij, s amen met de 
minister, u i tvoer ig kenn i s ge
k regen van de t a k e n van de 
Belgische b l auwhe lmen . 

N . Maes: „In de wandelgangen 
hoorden wij van de plaatvelijke 
joerruxliften berichten over het op
jutten van de plaatselijke bevol
king, van het uitdelen van wapené 
aan de plaatselijke bended en van 
hel feit dat de blauwhelmen niet 
nwchten optreden." 

Terug in België heeft M a e s in 
de S e n a a t de g e s p a n n e n toe
s t and en de bepe rk the id v a n 
he t V N - m a n d a a t van de 
b l a u w h e l m e n aangek laagd . 
Letterli jk: „Ik meen dat de dchul-
digen moeten gezocht worden bij de 
aanhangers van de president. (...) 
De uildeling van wapeiu gaat m-
middeU verder. De Belgutche 
blauwhelmen hebben een vrede-
behoudende funktie en zijn niet bij 

LEO 
DELCROIX 
De moed om te 
beslissen. 

machte om daadwerkelijk tot ont
wapening over te gaan. (...) Moe
ten onze blauwhelmen daarom niet 
beter worden voorbereid op hun 
taken in een omgeving waar et
nische spanningen herhaaldelijk 
lot moeilijkheden leiden.'" 

Uit de onthul l ingen in De Mor
gen blijkt da t de legerstaf toen 
reeds wist da t de Belgische 
b l auwhe lmen geviseerd w e r 
den w e g e n s te goed ingelicht 
over de akt ivi tei ten van d e 
reger ing . D e Belgen moes ten 
d u s ui t R w a n d a ve rd reven 
w o r d e n om onges toord te k u n 
nen 'wrerken'. 

N . M a e s : „Achteraj ui het na
tuurlijk gemakkelijk om zo maar 
te zeggen dat hel allemaal was 
aangekondigd - er was immers 
tegelijkertijd een vredesproces bezig 
(u i tvoer ing van de vredesak
k o o r d e n van Arusha / red . ) . 
Wal mij wél zorgen baart is dal de 

hoogste legerleiding, dw wij m Ki
gali ontmoet hebben, ons niet de
zelfde inlu'hlingen gaf als de 
Rwandese joernalLiten. Zij meld
den wel dat het mandaat te beperkt 
wiu, maar spraken niet van een 
toekomstige genocide. Wij konden 
uit hun mededelingen niet opma
ken dat de geheime uiformalie-
dienst van het leger al die in
formatie verzameld had én had 
doorgestuurd naar Brussel. Ik heb 
Delcroix persoonlijk gevraagd of 
hij die informatie wél had en daar 
heeft hij ontkennend op geant
woord. 

Wal doel dan de inlichlingendiensl 
van het kger aLi de minuter van 
Landsverdediging zelf niet op de 
hoogte wordt gebracht? Als het 
werkelijk zo is dat Delcroix niets 
wuit, dan ii dal schandalig. Dan b 
het een zeer gevaarlijke uilich-
tingendicnst, een demokralw on
waardig. " 

vertegenwoordigers van hun lokale 
kiezers-cliënten." 

MEDIATISERING 
D e VU-frakt ie le ider geeft toe 
da t één k ieskr ing Vlaande ren 
een gro te re polarisat ie naa r p ro 
g r a m m a en pe r sonen voor ge
volg k a n hebben . Z o k lonk ook 
een t e g e n a r g u m e n t van de C V P : 
de politiek is al zo gemedia-
t iseerd, de invoer ing van één 
k ieskr ing voor de Vlaamse 
Raadsverk iez ingen zal dit fe
nomeen slechts doen toene
men . 

Van Grembergen: „Daar ben ik 
het niet mee eens. Een toegenomen 
polaruatie, niet alleen naar per
sonen, ook naar programma, komt 
zeker de duidelijkheid ten goede, en 
vermijdt grijsheid. Hierdoor wordt de 
demakratie versterkt. En de ver
sterking van de inediatisering van de 
politiek UI een evolutie die onaf
wendbaar is, en los staal van het 
invoeren grotere kieskringen bij be
paalde verkiezingen." 
, ,De C V P reageer t hier erg 
schijnheilig: het w a s juist de 
C V P die zowel voor de senaats -
kampcigne, de k a m e r k a m p a g n e 
als de Vlaamse R a a d s k a m p a g n e 
boegbeeld D e h a e n e voluit uit
gespeeld heeft. H e t w a s zelfs zo 
e rg da t er hevige kr i t iek k w a m 
op het feit da t de C V P voor de 
Vlaamse Raadsverk iez ingen de 
Vlaamse minis ter -pres ident Van 
den Brande bewus t op de ach
t e rg rond d u w d e . D e w a r e reden 
voor de t egens tand van de C V P 
tegen de invoer ing v a n één 
Vlaamse k ieskr ing be rus t op 
part i jpoli t ieke be reken ing : de 
w e t e n s c h a p da t in het geval van 
één k ieskr ing Vlaanderen de 
pa r l emen ten v a n d a a g acht a t ien 
C V P - e r s minde r zouden tel
len." 

E e n belangri jk a r g u m e n t voor 
de k ieskr ing Vlaande ren v ind t 
Van G r e m b e r g e n de vers te rk ing 
van de Vlaamse na t iewording . 
Van Grembergen: „De Vlaamse 
kiezer zal dan beseffen dat het bij de 
Vlaamse verkiezingen om Vlaan
deren in zijn geheel gaal, om de 
Vlaamse bevolking, hel ganse grond
gebied, alle Vlaamse bevoegdheden, 
van kuituur tot ekonomie en on

derwijs. Het Vlaamse identiteits-
gevoel zal er door versterken. Het 
politieke personeel dat zich voor deze 
verkiezingen geroepen voelt, zal bij 
zijn verkiezing ook beter beseffen 
mandaat-drager en opdracht-invul
ler te zijn van garu Vlaanderen, en 
niet alleen van z'n oud kiesar
rondissement. Vermits men mag ver
wachten dat, zoab het geval was met 
de kiesomschrijving Vlaanderen voor 
de senaatsverkiezingen, heel wal po
litieke tenoren voor hel Vlaamse 
parlement zullen kiezen, zal het 
Vlaamse politieke forum verder aan 
kracht winnen. En de Volksunie 
blijft voorstander van drie sterke 
niveau 's: de gemeente, Vlaanderen en 
Europa." 

EN DE BASIS? 
Zal deze g ro te re a a n d a c h t voor 
het geheel er niet toe leiden da t 
het kon t ak t met de basis ver
slapt, en da t de centra le par t i j 
instant ies méér mach t kri jgen in 
de samenstel l ing van de kies
lijsten? 
Van G r e m b e r g e n : „Een politieke 
partij is de emanatie van de me
ningen van een deel van de publieke 
opinie. Zij heeft m.L het recht om die 
meruen voor te dragen waarvan zij 
denkt dat zij hel best die meningen 
kunnen vertegenwoordigen. Momen
teel berust dit recht bij de arron-
dusementele organen van een par
tij 
Ik ben de mening toegedaan dat er 
redenen bestaan om te geloven dat de 
centrale partij-instanties beter kun
nen toezien wie op verkiesbare plaat
sen terechtkomt dan de arrond'u)-
sementele instanties. Ik geef een 
voorbeeld: een arrondusementeel 
kieskollege zal minder gemakkelijk 
een suksesrijk plaatselijk pohlikus, 
die echter in een sfeer van schan
daaltjes baadt, van een verkiesbare 
plaats kunnen houden dan een na
tionaal kieskollege. Ik wens echter 
wel dat de VU-lijst voor de kieskring 
Vlaanderen door een zo groot ma-

gelijk aantal mensen goedgekeurd 
wordt, bievoorbeeld door alle 2.000 
bestuursleden van de Volksunie. Zo 
krijgt die kieslijst een veel grotere 
demakralische legitimiteit dan de 
lijsten die nu door de arrondis
sementen, en vervolgeru door de Par
tijraad worden goedgekeurd." 

(pd)) 
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50 MILJOEN VOOR VOLTOOIINGSWERKEN: 

IJZERTOREN ALS VREDESCENTRUM 
In tegetutelling tot wat de WaaLte en buitentandde media 
wei eené piegen te l)eweren zuiien tijdend de IJzerbedevaart 
eerder gekwetsten vaiien door Ötenen die bdkomen van de 
IJzertoren dan door 'rellen' tiDsen Vlaanugezinden. Het 
monument verkeert — van de binnenkant — inderdaad in 
een niet al te beate dtaat en dat deed Johan Sauweru, aL> 
bevoegd Vlaanu minister, bedlidden om 50 miljoen frank 
vrij te maken voor de herstelling, of beter afwerking, ervan. 
Dat initiatief werd vorige week goedgekeurd door de 
Vlaanue regering. 

D
e r e s t au ra t i ewerken aan 
de bu i t enkan t van de to ren 
zijn inmiddels voltooid. 
D e b i n n e n k a n t is zover 

nooit ge raak t . D e toren , ui t 
1965, is ^vegens ge ldgebrek im
mers nooit helemaal afge-werkt. 
D a t gebeu r t nu d u s wel . O m d a t 
een onafgewerkte b i n n e n k a n t 
he t o n d e r h o u d van de bu i ten
k a n t bemoeilijkt, m a a r ook om 
he t m o n u m e n t te k u n n e n ge
b ru iken voor de vooropges te lde 
bes t emming : een v redescen- | 
t r u m w a a r u i t aan de h a n d van r, , A • iv, i ^ i ~ 
de geschiedenis van de Vlaamse ^^'"^ Ancuiux: „ Wat heeft het 
ontvoogding , én in in terakt ie '"'""' ^^ antL-peröOorunujmn te 
met die van a n d e r e volkeren , stockeren aL het bij wet verboden 
k a n blijken da t voor zelfbestuur Li ze te gebruiken?" 
ook z o n d e r w a p e n s k a n geijverd 
w o r d e n . 

soonsmijnen moe t ve rb ieden en 
da t moe t aanze t ten to t de ver
niet iging van de huidige voor
raad . H e t voorstel k o m t er na
da t b e k e n d raak te da t het Bel
gisch leger 120.000 mijnen zal 
bew^aren, volgens minis ter van 
Defensie Poncelet 'voor in nood
si tuaties ' . D ie v o o r r a a d w o r d t 
b e h o u d e n o n d a n k s het feit da t 
de federale reger ing bij w^et ver
b o o d de w a p e n s nog te ge
b ru iken . 

B e r t A n c i a u x : „Elk jaar worden 
er tuóiten 5 en 10 miljoen mijnen 
geproduceerd. In de wereld liggen 
meer dan 100 miljoen mijnen ver
spreid. Samen zorgen ze numn-
delijL) voor 800 dodelijke dlacht-
ojjerd en lOOOden gekwetsten. Ook in 
vrededtifl maken ze dlacbtoffers. 
Daarenboven maakt een mijn geen 
onderécbeid tiuden militairen of 
weerloze burger.^. Een mijn kent het 
verdchd niet tiusen een kin? en een 
dotdaat. Bijgevolg 'u het mogelijk 
uizetten van anti-pertfoonsmijnen 
een pernuinente tichending van het 
internationaal humanitair recht. 

De jtockering van de mijnen Li niet 
in titrijd met de Utter van de wet, 
maar wel met de geest ervan. Het 
behoud van de mijnen laat immerj 
een achterpoortje open om ze ai)nog 
te gebruiken. Daarbij kan men zich 
de vraag dtellen wat voor zin het heeft 
een voorraad van iets te hebben 
waarvan nun weet dat men hem 
wettelijk gezien niet mag gebrui
ken. " 

ALLO, ALLO (2X) 

L i m b u r g s gedepu tee rde van 
JVlilieu, Frieda Brepoeb, was één 
van de eers ten om te reageren 
tegen de nut te loze papierver 
spilling ve roorzaak t door de 
dubbe le bedel ing van vrijwel 
ident ieke telefoongidsen. E e n 
editie ^vordt u i tgegeven v o o r 
Belgacom, de a n d e r e door I T T 
Promedia . Zij heeft minis ter £ /w 
Di Rupo, veran twoorde l i jk voor 
Te lekommunika t ie , d a n ook ge
v r a a g d passende maat rege len te 
n e m e n om ve rde re verspil l ing 
tegen te gaan . 

F r i e d a B r e p o e l s : „Het moge dui
delijk zijn dat deze dubbele uitgave 
neerkomt op een overbodige ver
kwist uig van grondstoffen, energie 
en financiële middelen. In Limhurg 
alleen al worden 300.000 exem
plaren verspreid, wat neerkomt op 
een overbodige verspilling van meer 
dan 700 ton bedrukt papier. Daar
voor zijn minstens 5.000 bomen van 
ouder dan 25 jaar nodig. En dan 
spreek ik nog niet over de lucht- en 
waterverontreiniging die gepaard 
gaan aan het produktieproces van 
papier." 

deelde de visie van Lxjones en 
meende da t een aanta l van de 
voorstel len het ove rwegen ze
ker w a a r d w a r e n . Voor d iep
gaande maat rege len is ech te r 
een deba t op in ternat ionaal nivo 
noodzakeli jk. Loones d iende na 
afloop een motie in waa r in 
w o r d t a a n g e d r o n g e n op maat 
regelen ter onders teun ing , zo
wel s t ruk turee l als financieel, 
van de Vlaamse visserij . 

SPEKUIATIEVE 
LEEGSTAND 
Staa tssekre tar i s van het Brus 
selse Hoofdstedel i jke Gewes t 
Vic Anciaux maak te de tussen
tijdse resul ta ten b e k e n d van een 
onde rzoek dat , in zijn opdrach t , 
gevoerd w o r d t naa r de speku-
latieve leegs tand in de hoofd
stad. 

Vic A n c i a u x : „Tot hiertoe was de 
spekulatieve leegstand in Brussel 
nog niet op een wetenschappelijke 
wijze in kaart gebracht. Ook over de 
strategieën van de projektontwik-
kelaars en over hun onderlinge re
laties waren vooralsnog geen ob-
jektieve gegevens bekend. Om de 
strijd tegen de spekulatieve leegstand 
op een efficiënte manier te kunnen 
aanvatten, is een wetenschappelijke 
onderbouw nodig." 

D e strategie die de b o u w p r o 
mo to ren voeren is h e r k e n b a a r : 
he t moedwi lhg k reë ren van 
s t adskanke r s (bv. de site van de 
Z w a r t e Toren) w o r d t door 
b o u w p r o m o t o r e n gehan t ee rd 
als middel om d r u k of invloed 
uit te oefenen op de overheid . 

Op initiatief van Johan Sauwens 
zal de binnenkant van de IJ
zertoren omgebouwd kunnen 
worden tot een vrededcentrum. 

ONT-MIJNEN 

In diezelfde pacifistische visie 
d iende V U - s e n a t o r Bert Anciaux 
vorige w e e k een wetsvoors te l in 
da t s tocker ing v a n ant i -per-

De krijüf in de Vlaanue visserijsektor vereist dringende maat
regelen. 

Spekulat'uve leegstand gebeurt 
volgens een welhepaaQe, herken
bare strategie. 

,Eén volledige telefoongidé tj voldoende, " aldus BrepoeU. 

ZEEVISSERIJ 

D a t het met de Vlaamse zee
visserij niet bijster goed gaat , is 
al langer geweten . D e krisis 
b innen de sektor neemt nu 
evenwel een d e r m a t e gro te om
v a n g aan da t maa t rege len o p 
kor te termijn nodig zijn. 

J a n L o o n e s : „De problemen zijn 
legio. Er is de massale invoer van 
goedkope vis van buiten de EU, 
gekoppeld aan de steeds stijgende 
exploitatiekosten. De lonen dalen, 
hetzelfde gebeurt met het aantal 
inschrijvingen aan de visserijscho-
len. De rederscentrale heeft een aan
tal maatregelen voorgesteld, zoaL 
bv. een uitstel van kapitaalaflos
singen en een strikte kontrole op de 

"? ingevoerde vis." 

1 
3. D e V U - s e n a t o r in terpel leerde 
I federaal minis ter van Land

bouw, Karet Pinxten, met de 
v raag of de reger ing bereid is 
maa t rege len te nemen . P inx ten 

D o o r n£imelijk eers t een s tads
k a n k e r te ve roorzaken , k a n de 
p r o m o t o r zich aanb ieden als 
r e d d e r in nood, die de s tads
k a n k e r zal bestr i jden mits een 
aanpass ing van de reglemen
ter ing. 

D e uiteindelijke bedoel ing be
t eken t d u s in feite het on t snap 
pen aan de huidige reglemen
ter ing. D e d o o r de onderzoe 
ke r s aangetroffen kar te lvor 
ming tussen diverse pro jek tont -
wikke laa r s is bovendien een 
s terke aanwijzing voor het ge-
s t ruk tu r ee rde en georgani 
seerde k a r a k t e r van de speku
latieve leegstand. 

V. A n c i a u x : „Zelfs nu het on
derzoek nog niet volledig beëuidigd is, 
IS toch al duidelijk dat de resultaten 
van deze studie een belangrijke hef
boom zullen betekenen in de strijd 
tegen de moedwillige en door puur 
kommerciële belangen ingegeven ver
loedering van onze hoofdstad." 

Depolitisering van de BRTN 
mag onder geen voorwaarde on
dermijnd worden. 

MINI-DEKREET 
In een gezamenli jke pe r smede 
del ing lieten de Vlaamse volks
ve r t egenwoord ige r s Krii Van 
Dijck en Nelly Maes w e t e n h u n 
s teun te blijven ver lenen a a n een 
'door tas tend o p t r e d e n ' bij de 
he rvo rmingen van de o p e n b a r e 
o m r o e p . Toch h e b b e n zij enkele 
bedenk ingen bij he t recents te 
mini -dekree t . 

In de eerste plaats de open-
stelhng van d e top-funkries . D e 
b i jkomende leeftijdsvoor-
w a a r d e (60 jaar ) v o o r de n i euwe 
invull ing van de funkties is niet 
re levant o m d a t de maa t rege l 
ee rde r de m a n d a n de bal schijnt 
te spelen. 

Kris Van Dijck: „Er is eveneens 
een opvallend verschil innzake het 
aantal leden in de Raad van Bestuur. 
Waar het onderzoeksburo M c Kin-
sey opteerde voor 8 leden, stelt de 
Vlaamse regering 12 leden voor. 
Indien het getal 12' het resultcuit u< 
van politieke berekeningen, is dit een 
belangrijke ondermijning van de 
kans op depolitisering." 

M a e s en Van Dijck be t r eu ren 
ten slotte da t de minis ter he t 
s teeds over een 'man ' heeft als 
hij sp reek t over de nog te v inden 
en aan te stellen n ieuwe ' top
manage r ' bij de B R T N . 

(gv) 
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HERSENS OP Z'N VLAAMS 

DE REPLIEK VAN JAAK PEETERS 

I
k heb zopas Hannah Arendts 
hoofdwerk La condition hu-
inaine onder de Nederlandse 
titel Vita Actwa herlezen. Een 

Latijnse titel, maar naar mijn 
mening korrekter dan de Frans
talige. Meer dan driehonderd 
bladzijden volgepropt met de 
ideëen en gedachten van de 
Joodse schrijfster en politieke 
aktiviste Arendt. 

Het mens heeft wat meege
maakt. Geboren in Hamburg en 
zoals vele Joden in de Nazitijd 
op de vlucht geslagen, eerst naar 
Frankrijk in 1933, en nadien 
naar de Verenigde Staten. 

Zijn de koncentratiekampen ty
pisch voor het totalitarisme? 
Konden zij alleen ontstaan in 
een Duits of Russisch dikta-
toricial maatschappelijk sys
teem? Als Arendt gelijk heeft 
zijn de koncentratiekampen la
tent aanwezig in onze hele Wes
terse samenleving. 

Dat komt omdat wij niet langer, 
of tenminste onvoldoende, leven 
in wat altijd is genoemd de 
,,poleis", de gemeenschap van 
de burgers van een staat. 
Arendts grote voorbeeld is 
Athene in het oude Hellas. 

Wat is er kenmerkend voor het 
leven in zo'n poleis? Er is 
slechts één ding kenmerkend: 
datgene wat Arendt noemt ,,het 
handelen", wat staat tegenover 
,,het arbeiden" en „het wer
ken". 

DE DINGEN VAN DE 
TOEKOMST 

Wat betekent dat allemaal? Het 
is echt niet zo moeilijk als het 
lijkt. Arbeiden betekent voor 
Arendt: die gedragingen van 
een mens, die nodig zijn voor 
het pure lichamelijke instand
houden van het leven. Werken 
of vervaardigen is de positie van 
de ambachtsman, die vnj en 
zelfstandig tegenover het pro-
dukt van zijn handen staat. 
Handelen valt uiteen in spreken 
en handelen en is het gedrag van 
de „politieke" mens, de mens die 
beleid voert, en die, in de sa
menleving, bezig is met de din
gen van de toekomst, met het lot 
van de gemeenschap waartoe hij 
behoort. Tegenwoordig zouden 
wij dat laatste anders zeggen: 
het handelen komt overeen met 
het ,,openbare debat", het ge
sprek van de intellektuelen on
der elkaar in een gemeenschap. 

Ik moet bekennen dat de lek-
tuur van Hannah Arendt knap 
lastig is, in vergelijking met de 
lektuur van Herdend op z'n 
Vlaanu. 

Maar toen ik sommige bijdra
gen doornam, moest ik onwil
lekeurig aan Hannah Arendt 
denken. Neem nu het stuk van 
Eric Defoort. Wat is zijn bood
schap anders dan dat er in 
Vlaanderen geen echt politiek 
debat wordt gevoerd, maar in
tegendeel een kneuterig, arm
tierig, inhoudsloos gebabbel 
van „homines novi", omhoog
gevallenen, die, om zichzelf in 
de kijker te -wringen, en daar
mee de eigen onzekerheden -weg 
te moffelen, voorwenden Vlaan
deren ontgroeid te zijn. Want 
hoe zouden zij — „breedden-
kend" als ze denken te zijn. 

Meer verwacht van Geert Van Idtendaei 

ook stukken van een ander slag. 
Echte diskussiestukken, zoals 
dat van Leo Marynissen. Hij wil 
het behoud van een soort be
voorrechte solidariteit met Wal
lonië. Ik denk daar helemaal 
anders over. Ik vind dat Wal
lonië rijk genoeg is, en zelf uit
gebreid aan ontwikkelingshulp 
moet doen. Het heeft daartoe 
meer dan genoeg geld. Waarom 
moet Vlaanderen dan afdragen 
voor Wallonië? Maar ook de 
bezadigde Marynissen is niet 
tevreden met wat reeds werd 
bereikt. Net als Van den Brande 
droomt hij over een konfede
ratie, waarbij Vlaanderen in ei
gen naam aan de Europese be
sluitvorming deel moet nemen. 

Geef toe lezer: daar zit dis-
kussiestof in. 

Er komt zoveel Jian de orde. Dat 
mundialistisch georiënteerd, stuk veui Yves Desmet, bijvoor
maar vooral in het eigen ik beeld. Hoeft dat ,,kaakslagna-
geïnteresseerd - zich toch bezig tionalisme" niet meer? Is alles in Vlaanderen zowat het lelijkste 
houden met dat kleine stukje orde? In Antwerpen wellicht land van de wereld is vanwege 
wereld dat Vlaanderen heet, net wel, maar wie in Brussel rond- de lintbebouwing en ons totale 
nu de wereld voor hen open ligt. loopt, komt al snel tot andere gebrek aan inzicht in ruimtelijk 
U weet wel: Internet en E-maU inzichten. In Brussel word je als beheer. Over de verzoening, die 
en de Global village, - laten we Vlaming meiar beter niet ziek, in Belgisch verband niet mo-
het voortaan maar in het Engels want de taaitoestanden in de gelijk is, en waarvoor Ludo 
zeggen. Dat „staat" zoals het Brusselse ziekenhuizen zijn om Abicht daarom op Vlaams vlak 
destijds in het Frans ,,stond" te schreeuwen. Zelfs Dolf Cau- pleit. Over de integratie van de 
voor de parvenu's van toen; en weiier maakt er zich boos over. Joden in Vlaanderen, door 
voorheen in het Duits en in het En dat is een Agaleffer. Zijn alle Louis Davids... 
Spaans. verzuchtingen reeds verwezen- , . ., 

lijkt? Nou ja, het hangt er maar En toch mis ik nog iets. 
vanaf hoe lang het verlanglijstje AITER-EGO 
^vas. Maar voor mij zijn halve 
rechten onvolledige rechten, en Ik mis de heelnederlandse idee. 
dus is niet alles verwezenlijkt. Die heeft er in de Volksunie 

geschool doorstappen, op zoek g^̂  j g geldtransfers? En Hap- toch ook altijd ingezeten? Vele 
naar een ezelsvel waarmee ze p ^ ^ , niet de man natuurlijk, lezers weten hoe ikzelf en het 
het in het leven hopen te kunnen ^^^ j ^ frankofone opdringe- NationaUstisch Verbond daar-

righeid waarvoor hij symbool over denken. Misschien. Ik 
staat? En is de heer Desmet al hoop het. Want ik zou niet graag 
eens in leper geweest? En heeft zien dat Vlaanderen de weg van 
hij toen gemerkt hoezeer die Kroatië opgaat. Er bestaat maar 

Verplichte lektuur zou de bij
drage van Eric Defoort moeten 
zijn, vooral voor zij die onder de 
poort van universiteit of ho 

maken. 

NIET MINDERWAARDIG 

Ik lees de bijdrage van J a n 
Vanhee, over de vierde wereld, 
de stille m£iar steeds openlijker 
wordende armoede ook in het 
Vlaanderen van vandaag. Men
sen die volstrekt niet aan de bak 
komen, levend in extreme ar
moede, verplicht tot bedelen, 
maar liefst zo onopvallend mo
gelijk, uit pure schaamte. En 
dan word ik boos als ik in Alieke 
Van Haegendorens stuk lees 
over de ,,carrièrevrouw'', die 
geen kinderen wil, want ze heeft 
toch niet gestudeerd om kin
deren te baren en het huis
houden te doen. 

Wat is er toch minderw^aardigs 
aan dat huishouden? Hoe den
ken die dames dat onze ge
meenschap in stand zal blijven, 
als zij zich te „schoon" achten 
voor het moederschap en zich 
onttrekken aan wat maatschap
pelijke plichten zijn? Datzelfde 
moederschap en datzelfde ge
zinsleven nota bene is voor de 
sukkelaars uit de vierde wereld 

,,Vlciamse" stad tweetalig lijkt? 

Yvcd Deémet over 'kaakélagna 
tionatüme'. 

ONZE OPDRACHT 
Vlaanderen: dat is een opdracht. 
De opdracht om eindelijk grote 
jongens en meisjes te worden. 
Komaf te maken met versleten 
overblijfsels van het imperia
lisme van de negentiende eeuw. 
„België" opruimen heeft heus 
niets vandoen met klaagzang-
nationalisme, noch met de on^vil 
met de buren samen te leven. 
Als de taalgrens een staatsgrens 
wordt, zal me dat heus niet 
beletten mijn jaarlijkse portie 
zaaigoed bij de firma Gonthier 
in Hoei te kopen, zoals mijn 
vader zaliger al deed, en ik hem 
sedert vele jaren nadoe. 

Het is een opdracht, een plicht, 
omdat wie voor zichzelf en zijn 
eigen lot verantwoordelijk is, 
niet langer in de mogelijkheid is 
zichzelf weg te stoppen. Achter 
de Waalse onwil. Achter de Bel
gische machthebbers. Achter de 
tripartite Kerk-Koning-Kapi-
taal of achter god^weetwat. En 
dan nog gekonfronteerd te wor-

het énige wat hen m dit leven Qnwettig, natuurlijk, maar het 
houvast schenkt. Moet dan de -̂  ^^^^ ^^^ ^^^ intussen. En 
last van het voortbrengen van ^nokke, het mondaine, wel de-
de volgende generatie op de JJM ^^elgische" Knokke? En 
zwaksten terecht komen als een - - - - , ~ „ 
zoveelste vorm van diskrimi-
natie in eigen gemeenschap? 

LANGE LIJST 
over Komen, dat nog onlangs in 
het nieuws kwam - alweer in het 
nadeel van de Vlamingen? 

Sommige bijdragen in Her.enj op ^^ ^.. -̂  j ^ ^ ^^,,^ ^ ^,,y ^^ 

lang. Is r rans Van Mechelen 

één Servo-Kroatische taal, maar 
toch vindt een aantal Kroatische 
intellektuelen het nodig om een 
heuse ,,Kroatische teial" uit te 
vinden, uitgerekend nu, nu 
Kroatië een onafhankelijke stciat 
•werd. Dat vind ik gevaarlijk: 
kuituur en taal worden bepoteld 
om de staatsstruktuur, die er op 
een bepaald ogenblik is, een 
afzonderlijke eigenheid te ver
schaffen. Dat deden de Bel
gische nationalisten in 1830 
ook, toen ze het Nederlands in 
België wilden uitroeien. Heeft 
het Vlaamse nationalisme zich 
niet tegen dit soort imperiale 
manipulaties verzet? En toch 

§ hoor ik tegenwoordig weer par-
s tikularistische geluiden over een 

'% & eigen Vlaamse taal en hoor ik 
Lg geklets over twee kuituren, de 

2 Vlaamse en de Hollandse. Dit 
laatste is volstrekte onzin, want 
je moet een Drent eens vertellen 
dat hij ...Hollander is! 

Ik ben er niet altijd even gerust 
in. Het is mogelijk dat Vlaan
deren vervalt in een soort apa-
tische zelfgenoegzaamheid en 
tevreden inslaapt met de illusie 

- - , voortaan een eigen „identiteit" 
de Vlaamse Rand? En waarom ^^ ^^^ ^^^^ parlement te heb-
zwijgen wi) over Edmgen.' Ot ben verworven. 

'n Vlaamj zijn pure luLkoek. 
Geert Van Istendael heeft er 
zich gemakkelijk van af ge
maakt. Die man kan beter, véél 
beter. Net als Benno Barnard, 
van wie ik betere dingen ge
woon ben. Andere stukken zijn 
koek van gekende deeg. Het Kr staan in HerMn^ op z'n Vlaanu 

dan een ,,kaakslagnationalist" 
omdat hij een doeltreffend eigen 
gezinsbeleid wil voeren, en 
daartoe ook die materie wil 
splitsen? 

Daarom is de konfrontatie met 
„het andere" een blijvende 
noodzaak en dat andere is voor 
ons, op de allereerste plaats, ons 
eigen alter-ego: het Noorden, 
waartegenover ŵ e ons toch zo 
vaak minderwaardig voelen, 
waarvoor we op de vlucht slaan, 
^vegkruipend in de illusie van 
een eigen kleinvlaamse eigen
heid... 

Verzoening in België. Een ötuk 
van Ludo Abicht 

den met zijn eigen alter-ego, met 
dat gedeelte van onze oude Ne
derlanden waarmee wij, als alles 
goed gegaan zou zijn, zonder 
tussenkomst van vreemde 
machten, vandaag één land zou
den hebben gevormd. Dat moe
ten we zoeken. 

Met grote stelligheid weet ik dat 
het openbare debat, waar we in 
Vlcianderen zo'n behoefte aan 
hebben er bij onze Noordelijke 
broeders in overvloed is. Zou 
Hannah Arendt daar tot het 
schoolprogramma behoren? 

Het lezen van HerMnj op z'n 
Vlaanu roept meer op dan op het 
eerste gezicht lijkt. 

Veel leesgenot! 

J a a k Peeters 
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ü i ï DE REGIO 
TIEN JAAR NA DE LAATSTE BENDE-OVERVAL 

AALST WIL DE WAARHEID WETEN 
„9 november, Aalst. Overval op 
het Delhaizefiliaal. Buit 737.000 
frank. Acht doden, zeven ge
wonden, de balans van enkele 
minuten ge-weld voor sluitings
tijd." Precies tien jaar is het 
geleden dat de Bende van Nijvel 
een overval pleegde op een Del-
haize-warenhuis in Aalst. De 
stad van Sint Maarten is de 
overval allerminst vergeten. 

9 november 1995. Op de par
king van de Delhaizevestiging 
in Aalst rijden wagens af en aan. 
Of er nog herinneringen zijn? 
„Alsof het gisteren was", zegt 
Albert, buurman van de su
permarkt. ,,Het was een za
terdagavond, we hoorden scho
ten. Onze zoon was net terug 
van inkopen in de Delhaize. 
Dan haal je even opgelucht 
adem. Maffia-praktijken zijn 
het, tot en met vandaag het 
onderzoek." 

Christiane is meer dan tien jaar 
kassierster geweest in het groot
warenhuis. Ze had avonddienst. 
Zij is er over. Kollega's hielden 
er tot vandaag trauma's aan 
over. „Bloed op de vloer, dat 
vergeet je nooit. 

Betty en Lucrèce durven s 
avonds geen grootwarenhuis 
meer in. „Sindsdien kom ik hier 
's avonds nooit meer", zegt Lu
crèce. Ook Betty vermijdt 
avonturen. „Die dag was mijn 
man blijven hangen", vertelt ze. 
,,Als dat niet was gebeurd, zaten 
we er waarschijnlijk middenin. 
Natuurlijk komt het soms nog 
ter sprake. De schok was te 
groot om alles te vergeten." 

WAARHEID 
Januari '95. In Charleroi beslist 
de onderzoeksrechter tot bui-
tenvervolgingstelling voor de 
beklaagden. De betrokkenen 
krijgen een vriendelijk briefje 
met die mededeling in de bus. 
Zo ook Nathalie Palsterman; 
Zij verloor haar vader bij de 
bloedige aanslag in Aalst. Zij wiJ 
niet dat het onderzoek na tien 
jaar een stille, onopgeloste dood 
sterft. Ze nam een raadsman 
onder de arm. Drie advokaten 
uit het Aalsterse behandelen nu 
de dossiers van de nabestaan
den. Afgelopen maandag, 13 no
vember, hadden ze een onder
houd met Justitieminister De 
Clerck. 

,,We gaan vragen om het dossier 
Delhaize-Aalst opnieuw naar 
Dendermonde te brengen onder 
de bevoegdheid van Freddy 
Troch. Troch bewees dat hij het 
dossier beheerste en in de goede 
richting sian het zoeken was. 
Het is onbegrijpelijk dat het 
hem uit handen werd geno
men". Dat zegt meester Jacobs, 
raadsman van Nathalie. 

Nathalie Palsterman nam begin 
dit jaar het initiatief om de na
bestaanden van de slachtoffers 
te verenigen. Maar er kwam 
nauwelijks respons. 
Nathalie; „De meedte öLichtoffeu 
willen er niet meer aan herinnerd 
worden. Het Li tizn jaar geleden, 
dontmigen dlaagden erin een nieuw 
leven op te bouwen. Maar de be
langrijkste f aktor die hen tegenhoudt 
om elkaar op te zoeken id de dchrik. 
Het midterie werd nooit opgelodt. 
Velen vrezen vaak aid ze dpreken of 
aandringen op maatregelen." 

Toch hebben de slachtoffers re
denen om op maatregelen aan te 

Een aantal óLachtofferd dat de aanslag overleefd heeft, L) er nooit overheen gekomen. 

dringen. Het Fonds voor 
Slachtoffers heeft tot nu toe 
slechts één weduwe een ver
goeding toegekend. De andere 
dossiers zijn geklasseerd of in de 
koelkast gestopt. 

OVERLEVEN 
E^n aantal slachtoffers dat de 
aanslag overleefd heeft, is er 

nooit overheen gekomen. Een 
man die met zijn zoontje kon 
ontkomen aan de aanslag heeft 
er een echt trauma aan over
gehouden. De jongste maanden 
gaat hij zelfs iedere dag naar het 
kerkhof. Hij kampt met depres
sies, heeft met perioden aan
vallen van agressie. 

Donald en FUip ontsnapten op 

LIMBURG 

het nippertje aan de dood, de 
gangsters hadden immers ook m 
hun richting gevuurd. Een ko
gel verbrijzelde de ruit van de 
auto en schampte af op het 
hoofd van vader Donald. Zoon 
FUip werd gewond in het aan
gezicht door -wegspringende 
glasscherven. Van de verwon
dingen is uiterlijk nog weinig 

VNOSOPTVl 

merkbaar. Het psychische leed 
dat de hold-up veroorzaakte is 
nog geenszins verwerkt. ,,Nog 
altijd doen we een beroep op de 
terapeuten en de dienst Gees-
teliljke Gezondheidszorg van 
het Rode Kruis. 

Zij loodsten ons doorheen een 
lange donkere tunnel. We moes
ten opnieuw leren winkelen. 
Sinds dat verschrikkelijke 
drama ben ik nooit meer in de 
Delhaize geweest. Mijn man wil 
er zelfs niets meer over horen. 
Het maakt hem alleen maar 
agressief", aldus de echtgenote 
van Donald en de moeder van 
Filip. 

Alsof de miserie van hun familie 
nog niet groot genoeg was, 
pakte autokonstrukteur Opel in 
één van zijn reklamekampagnes 
uit met het beeld van een door
zeefd voertuig. Klap op de vuur
pijl stond daaronder gebloklet-
terd: Opel redt je leven! 

Geld hebben ze nog niet gezien. 
Het blijft altijd bij beloften. Ook 

, al heeft de overval hun gezin 
° financieel geruïneerd. ,,Geen 
! mens heeft zich tot nu toe be-
• kommerd om onze financiële 

nood. Dat doet nog het meest 
pijn", aldus Alia. 

Nu het dossier vooral dank zij 
Nathalie Palsterman en haar 
reiadsmannen in de aktualiteit 
staat, is er hopelijk een kans op 
een versnelde financiële vergoe
ding voor de slachtoffers. In 
Aalst blijft de Delhaize-overval 
leven bij de mensen. De be
volking van Aalst heeft nooit 
vergeten of vergeven dat het 
gerecht hier gefaald heeft. 

Mik Stas 

NOVEMBER 

Za. 18 ZOLDER: Bal VU-Lim-
burg. Vanaf 20u.30 in Kultureel 
Centrum te Zolder. Met voorstel
ling nieuw bestuur. 

Vr. 24 HEUSDEN-ZOLDER: 
Bert Anciaux te gaast in het Cen
trum te Zolder-centrum. Om 20u. 
Iedereen welkom. Org.: VU-West-
Limburg. 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om 15u. koffie
tafel en tafelrede. Vooraf inschrij
ven door storting van 350 fr. op 
rek.nr. 456-9578921-04 van Her-
denkingskomitee, Lisbloemstr. 31 
te Hasselt. Tel. 011/21.13.88 (R. 

Vanheusden). Koffietafel in zaal De 
Binder, naast kerk. 

DECEMBER 

Vr. 1 KURINGEN: Gespreks-
avond met Jan Yperman en Frieda 
Brepoels over de stempel van de 
VU op het Hasselts beleid. Om 20u. 
in de Gildezaal, Joris Van Oos-
tenrijkstraak in Kuringen. Org.: 
VU-Hassek. 

Za. 16 DORNE: 18de Uilenspie
gelavond. Om 19u. eucharistievie
ring. Daarna in de Oase (tegenover 
kerk) fijne en uitgebreide koffie
tafel. Feestrede door Jan Jambon 
(WB). Deelname: 300 fr.p.p. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). Org.: IJ-
zerbedevaartkomitee Gewest 
Maaseik. 

NMBS ONTSPOORT! 

Cultureel Centrum Zolder 

Zaterdag 18 november 20.30 u 

UMBURG 

BAL 
Met voorstelling van het nieuw provinciaal bestuur 

Info Enk Accou 089/35 6753 of 30 53 28 

E^n onthullende uitzending 
over de afbouw van het spoor
verkeer. Met de getuigenis 
van VU-mandatarissen die 
hard verzet aantekenen. U 
ziet en hoort Karel Van Hoor-
ebeke, Hugo Olaerts, Her
man Lauwers en Johan Sau-
wens in een uitzending van de 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting - V N O S op TV 1 -

•dinsdag 28 november om 
22u.45. 

„Niet het spoorsysteem is 
fout, maar het overheidsbe
leid dat pohtiek benoemde 
NMBS-ambtenaren laat be-
gcian die het binnenlandse 
spoornet op de rand van de 
iifgrond brengen. Van \velke 
politieke kleur ook, de ver
keersminister moet zijn volle 
verjintwoordelijkheid opne
men, te beginnen met een 
nieuw Beheerskontrakt: niet 
om de spoorwegen te likwui-
deren, maar om hen in funktie 
van hun maatschappelijke op
dracht nieuwe groeikansen te 
geven, ook op de regionale 
verbindingen." 

Aan het woord is Philippe 
Janssens, bestuurshd van de 
Bond van Trein-, Tram- en 
Busgebruikers (BTTB) en 
auteur van 'Op dood spoor'. 

een recente publikatie over de 
NMBS en het reizigersleed. 

Het door Janssens gevraagde 
nieuwe Beheerskontrakt Ugt 
thans op de tafel van de 
NMBS-top. Maar of het plan 
enig soelaas brengt valt zeer 
te betwijfelen. "Veel cijfertjes 
en weinig visie ", zo oordeelde 
VU-Kamerlid Karel Van 
Hoorebeke. Het binnen
landse spoornet wordt verder 
afgebouwd, terwijl het totaal 
ontspoorde en onrendabele 
HST-projekt wordt doorge
zet. 

Voor de treinreiziger wordt 
het de komende weken een 
kille periode. De aangekon
digde treinstakingen dreigen 
opnieuw voor heel w ât over
last te zorgen, en begin vol
gend jaar gaat de prijs van de 
treinkaart nog maar eens de 
hoogte in. Hoezeer NMBS-
baas Etienne Schouppe het 
ook wil ontkennen, de trein
reiziger wordt een tweede
rangsburger, een paria temid
den de dagelijkse files die 
straks alle wegen in dit land 
doen dichtslibben. 

o» NMBS op het verkeerde 
dpoor! Afdpraak op 28 novem
ber, om 22u.45 op TV 1. 
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l ï ï DE REGIO 
ARRONDISSEMENTELE 
VERKIEZINGEN 

VLAAMS-
BRABANT 

Hier de lijst met data en plaat
sen waar de arrondissementele 
bestuursverkiezingen door
gaan, lïen lid van het partij
bestuur ZcJ deze bijwonen. 

Aalst-Oudenaarde: 
vrijdag 24 november om 20u. in 
hotel „Graaf van Vlaanderen", 
Stationsplein, Aalst. 
Annemie Van de C<uteeU. 

Antwerpen: 
vrijdag 17 november om 20u. in 
Alpheusdal, Berchem. 
Patnk VankrunkeLven. 

Brugge: 
vrijdag 17 november om 20u.30 
in t Leitje, Assebroek. 
Walter Luyten. 

Brussel: 
vrijdag 17 november om 18u. in 
De Markten, Brussel. 
Bert Anciaux. 

Dendermonde: 
vrijdag 8 december om 19u.30 
in Ommeganck, Dender
monde. 
Lieven Dehanddchutter. 

Gent-Eeklo; 
vrijdag 17 november om 20u. in 
Driekoningen, Hundelgems-
esteenweg 656, Merelbeke. 
Paul Van Grembergen. 

vrijdag 17 november om 20u. 
in Arr. Sekretariaat, Nlnoof-
sesteenweg, Dilbeek. 
Bob MOM. 

Hasselt-Tongeren-Aïaaseik: 
zaterdag 18 november om 18u. 

ANTWERPEN 

NOVEMBER 

Wo. 15 EDEGEM: Kegelen met 
FW. Inlichtinge: HJde De Wit 
(449 17.66) of Josée Poppelaars 
(449.79.01). 

Vr. 17 HEIDE: VU-feest in de 
Parochiezaal van Heide. Aanvang 
19u.30 met gratis aperitief. Uit
gebreid koud buffet en dansavond. 
Inschrijven aan 600 fr.p.p. vóór 
12/11 (666.48.36). Eregast: Kris 
Van Dijck. Dansavond vanaf 
22u.30 (inkom gratis). 

Vr. 17 TONGERLOAVES-
TERLO: Frank Seberechts stelt 
zijn boek ,, Ieder zijn zwarte " voor. 
Om 15u. in Kapellekeshoef. Toe
gang vrij. Org.: SMF-Kempen. 

Za. 18 EDEGEM: Kaartavond om 
20u. 15 in Drie Eiken. Inschrijven 
op voorhand. Org.: VNSE. 

Za. 18 BERCHEM: Jaariijkse 
kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cult. 
Centrum, Driekoningenstraat 126 
(zaal poly II). Max. 6 pers. per 
ploeg, deelname 100 fr.p.p. In
schrijven bij T Van Gelder 
(03/321.19.86). Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

Za. 18 WECHELDERZANDE: 
Praatcafe met o.m. Jéiak Vande-
meulebroucke over „Ee(r)(n)zame 
strijd tegen hormonen". Om 20u. in 
De Zandfluiter. Deuren I9u.30. In
kom 200 fn, KWB-leden en wk. 
150 fn (03/312.00.83). Org : KWB-
Wechelderzande. 

Zo. 19 EDEGEM: Boswandehng. 
Bijeenkomst om 12u.l5 aan Drie 
Eiken of om 13u.l0 aan het café van 
de Trappisten in Westmalle. Org.. 
VNSE. 

Di. 21 ANTWERPEN: Filmavond 
van VUJO-UA, vanaf 2Iu. in lo
kaal R014 van UFSIA-campus 
(Rodestraat). Vertoonde films: Mu-

in CC Heusden-Zolder. 
Sitnonne Jaruidenó-Varwppen. 
leper: 
vrijdag 17 november om 19u.30 
in Sisco, Haiglaan, leper. (De-
lie) 

Jan Loaned. 

Kortrijk: 
zaterdag 18 november om 
14u.30 in West-Flandria, Kort
rijk. 
ChrL) Vandenbroeke. 

Leuven: 
vrijdag 17 november om 20u; in 
Genadedal, Kessel-Lo. 
Pol Vanden Bem.pt. 
Mechelen: 
maandag 20 november om 
20u.30 in VNC, Berlarij, Lier. 
Walter Luyten. 
O.V.D.: 
zondag 26 november om 9u.30 
in 't Fort, Diksmuide. 
Jan LooneólJaak Vandemeule-
broucke. 

Roeselare-Tielt: 
donderdag 30 november. 
Chrió Vandenbroeke. 

Sint-Niklaas: 
maandag 27 november om 
20u.l5 in Nectar, Sint-Niklaas. 
Lieven Dehand<ichutter. 

Turnhout: 
donderdag 16 november om 
20u.30 in Concordia, Geel. 
Patrik Vankrunkelsven. 

ruroa, het grote geheim en The day 
after. Info: Alberik Luyckx 
(03/658.66.55). 

Di. 21 BERCHEM: Muziekavond 
met voordracht en zang door Re-
naat Van Beeck en begeleid door 
Frans Verboomen. Om 20u. in Cul
tureel Centrum. Iedereen welkom 
(ook mannen!). Inkom leden gratis, 
niet-leden 100 fr. Org.: FW-Ber-
chem. 

Di. 28 BERCHEM: Gespreks-
avond met Vlaams parlementshd 
Herman Lauwers over de HST en 
andere Antwerpse mobiliteitsdos
siers. Om 20u.I5 in Alpheusdal, F. 
WiUiotstraat 22. Info: Maarten De 
Baer (03/231.56.36). Org.: VUJO-
Groot-Antwerpen. 

Di. 28 ANTWERPEN: Vlaamse 
Raad: parlement of praatbarak? 
Politiek debat met Kris Van Dijck 
(VU), Robert Voorhamme (SP), 
Mia De Schampelaere (CVP), Yo-
lande Avontroodt (VLD) en Johan 
Malcorps (Agalev). Moderator: 
Hans Brockmans (Trends). Om 
20u. in lokaal R007 van de UFSIA-
campus (Rodestraat). Info: Alberik 
Luyckx (03/658.66.55). Org.: 
VUJO-UA. 

DECEMBER 

Vr. 22 WOMMELGEM: Kerst
zangavond. Grasduinen in de schat 
van oude kerstliederen. Begeleid 
door Pol van de Voorde, het kin
derkoor Candonclaar en met de 
Kerstman Na pauze: bloemlezing 
uit Vlaamse Volksliederen. Home 
St.Jozef, Kallement 1, Wommel-
gem, om 20u. Inkom gratis. Info-
Ward Herbosch (353.68.94). Org.: 
KK Jan Puimège-Rodenbach-
fonds. 

NOVEMBER 

Za. 25 TERVUREN: Bal met The 
Swing-Time-Jazz-Band en disco-
bar. In het Cultureel Centrum Pa-
pablok, P. Vandersandestraat 15. 
Org., koaliteitpartij NET (VU en 
VLD-Groot-Tervuren. 

Za. 25 WOLVERTEM: Breugel-
avond in feestzaal Cecilia, Oppem-
straat 32, 1861 Wolvertem, vanaf 
I8u. Org.. VU-Meise/Wolver-
tem/Oppem 

DECEMBER 

Zo. 17 TIELT-WINGE: Panne-
koeken en SmouteboUen. Vanaf 
14u. in 't Jongensschool. Org.: VU-
Tielt-Winge. 

OOST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 
Di. 21 NINOVE: VWG-verga-
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

Wo. 22 SrNT-AMANDSBERG: 
Jeanne Prove-Antheunis over „Ge
bruiken rond het versturen van 
kerst- en nieuwjaarskaarten". 
Daarna demonstratie: zelf maken 
van kaarten. Om 20u. in De VHer, 
Groot-Begijnhof 15. Meebrengen: 
tekengerief (potlood, gom), pen
seel, ev. verfdoos, schaar. Org.: 
Vlaamse Vrouwengroep 
St.Amandsberg. 
DECEMBER 
Do. 7 TEMSE: Inzameling ge
bruikte kleding door het VIC, t.v.v. 
Koerdische vluchtlemgen. Vanaf 
8u.30. Ook op 8/12, vanaf 8u.30: 
vervolg Temse + Tielrode. Info: 
Nelly Maes (03/772.65.05). 

OPGELET 
BETALINGEN 
BOEK ROMSEE 
Op vraag van onze bank
instelling kunnen enkel 
cheques of stortingen op 
onze rekening 435-
0259701-15 van VPRTI als 
betaling aanvaard vi^orden. 

Stortings- of overschrij
vingsformulieren dienen 
door de koper zelf aan zijn 
eigen bankinstelling be
zorgd te worden. Indien 
deze bij ons toekomen kun
nen wij ze niet als betaling 
aanvaarden, en kan de be
stelling dus ook niet uit
gevoerd worden. 

SINT-GILLIS-WAAS 
TOMBOLA-UITSLAG 
Hier de uitslag van de tom
bola op het Volksunie-bal 
van 28 oktober j.1 
Uitslag van de ingangskaar-
ten. 
Fiets: nr. 159 
Verdere nrs.: 8 - 9 - 4 9 - 5 6 
- 6 3 - 9 3 - 9 5 - 9 6 - 1 2 1 -
1 3 1 - 1 4 2 - 1 7 4 - 1 7 7 - 1 8 5 
- 200 - 208 - 218 - 245 -
250 - 257 - 264 - 268 - 274 
- 3 1 1 - 3 1 3 - 3 5 1 - 3 6 0 -
399 - 416 - 478 - 483 -
7801. 
Af te halen: De Munck, 
Stationsstraat 108 te Sint-
GUlis-Waas (770.51.36). 
Dank aan de prijzenschen-
kers en aan allen die ons 
steunden. 

NATIONALE STARTDAG 
LOKALE VU-MANDATARISSEN 

\ 
Vereniging viaamse Manaararissen 

i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

W M nodigt op zaterdag 25 
november vanaf 9u.30 uit op 
haar eerste nationale ontmoe
tingsdag in de legislatuur 
1995-2000. Elk najaar wil de 
vereniging al haar mandata
rissen en andere geïnteres
seerden samenbrengen om 
rond enkele hete hangijzers 
binnen het lokale beleid 
standpunten te formuleren. 
Dit jaar zijn we op uitno
diging van senator J a n 
Loones te gast aan de 
Vlaamse kust in feestzaal De 
Witte Burg in Oostduinkerke 
(Koksijde). 

VISBUFFET 

Twee tema's staan centraal op 
deze kaderdag. 

— Het statuut van burgemees
ters, schepenen, OCMW-
voorzitters, gemeente- en 
OCMW-raadsleden dient ge
herwaardeerd te worden om 
de financiële en sociale re
geling meer in overeenstem
ming te brengen met de eisen 
van het ambt en de funk-
tieuitoefening. In tw^ee werk
groepen wordt in het och
tendgedeelte nagegaan welke 
regeling W M wil voorstaan. 

relatie D e tussen 

Vlaamse overheid en de ge
meente is het tema tijdens de 
namiddagsessie. Gaan we 
naar een Vlaams centralisme? 
In een panelgesprek zoeken 
we naar het antwoord. 

Tijdens de middagpauze krij
gen de deelnemers in Esta-
minet De Peerdevisscher bij 
een visbuffet alle gelegenheid 
om van gedachten te wisse
len. 

Deze kaderdag staat open 
voor alle VU-mandatarissen, -
kaderleden en geïnteresseer
den. En omdat de Vlaamse 
kust een ideale bestemming 
voor het ganse gezin is, zor
gen we ook voor de overige 
gezinsleden voor een geva
rieerd programma waarbij ge
schiedenis, kuituur en natuur 
centraal staan. Zowel voor de 
kaderdag, het visbuffet (550 
fr.) als het familieprogramma 
vragen we u vóór 20 novem
ber in te schrijven. 

c^ Voor meer Informatie 
en uutcbrijving: Vormingen-
dcentrum L. Dodfel, ta^v. 
Jan Broeatud, Omwenteling^-
dtraat 13, 1000 Briut^eL 
Tel. 02/219.25.00, 

fax 02/219.35.10. 

AFFUGEMSE VU-BESTUUR 
IN HET NIEUW 
Op zondcig 15 oktober waren 
ook alle leden van de afdelingen 
Hekelgem, Essene en Teralfene 
w^elkom ten huize van Annemie 
Van de Casteele, om hun stem 
voor een nieuw afdelingsbe
stuur uit te brengen. 
Nu ze als kersverse volksver
tegenwoordiger voor een 
nieuwe opdracht staat, dankte 
zij de leden voor hun inzet en 
steun met een hapje en een 
drankje. Eveneens was het ook 
de gelegenheid om haar sekre
tariaat open te stellen, waar ie
dereen altijd welkom is met vra
gen of suggesties. 
Op woensdag 18 oktober kwam 
dan het nieuw verkozen team 
voor de eerste keer samen en 
werden de funkties als volgt 
verdeeld: 

4I> 

Voorzitter: Alark Touchant; Se-
kretaris: Guy U3^ersprot; Pen
ningmeester: André Van Den 
Eede; Propaganda: Rik Verha-
vert; Organisatie: Guido De 
Greve, Maria De Bolle en Nini 
Van Mal deren; Redaktie: Da
niël Van Moer en Jongeren
werking: Stijn Stassijns. 

De overige bestuursleden zijn: 
Freddy De Maegd, Herman 
Huysmans, Nora Lievens, Bert 
Nelissen, J a n Nieuwlandt, Ni-
kol Nieuwlandt, Geert Van den 
Cruyce, David Van Moer, Staf 
Vernavert, Rita Volkaerts, 
Carlo Stas en Annemie Van de 
Casteele. 

Proficiat aan alle verkozenen en 
veel w^erklust! 
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18DE UILENSPIEGELAVOND 
GEWEST MAASEIK 
Het IJzerbedevaartkomitee-ge-
west Maaseik nodigt uit op de 
18de Uilenspiegelavond, op za
terdag 16 december 1995. 

De feestavond begint met een 
eucharistieviering voor Vrede in 
Vlaanderen en waar ook ter 
wereld. Het Donatuskoor van 
Dorne o.l.v. Evert Cuppens ver
zorgt de zang. Enkele jongeren 
brengen instrumentale muziek. 

Om 19u. in de parochiekerk te 
Dorne. 

Daarna gaat in de Oase te
genover de kerk een fijne en 
uitgebreide koffietafel door. J a n 
Jambon ( W B ) houdt de feest
rede, achteraf samenzang met 
akkordeon en orgel, tombola en 
de uitreiking van het Uilen-
spiegeleremerk. 

Deelname in de onkosten: 300 
fr. per persoon. 

o» Info: Wdfried Rodier^, Wijk-
Luin. 21, 3689 Neeroeteren, 
86.35.38. 

TEMSE EN TIELRODE HELPEN 
KOERDISTAN 
De jongste maanden kreeg het 
probleem van de Koerdische 
vluchtelingen in Noord-Irak 
opnieu^v aandacht in de pers. 
Aan dit probleem wU het 
Vlaams Internationaal Cen
trum, een niet-goevernementele 
organisatie voor ontwikkelings
samenwerking, daadwerkelijk 
iets doen. 

Het VIC bouwt in het getroffen 
gebied dorpen, scholen en dis-
pensaria. Twee dorpen herrezen 
al uit hun as. Dit jaar is het de 
beurt aan het vroegere rijst-
dorpje Pirusana, dat over enkele 

jaren aan tweehonderdduizend 
mensen rijst moet leveren. 

Ook de inw^oners van Temse en 
Tielrode kunnen daaraan mee
helpen door op 7 en 9 december 
gebruikte kleding en schoenen 
in te zamelen. De inzameling 
start om 8u.30 op 7 december te 
Temse, daarna, op 8 december, 
volgen Temsen en Tielrode. 

cï> Info: Nelly Moed, Hoointanj-
traat 83 te 9112 Sinaai 
(03/772.65.05) of bij J.P. Tem-
merman, Paterstraat 51 te 
Tenure (771.03.02). 

WNA 
VERBAASD OVER 
LITERAIRE PRIJS 
ANTWERPEN 
De Vereniging van Vlaams-
nationale auteurs ( W N A ) 
verneemt tot zijn verbazing 
dat de literaire prijs van de 
stad Antwerpen zal dienen 
om literaire tijdschriften te 
ondersteunen. 

Naar haar mening is de be
doeling van een literaire 
prijs het steunen en aan
moedigen van kreatief 
werk, van de auteurs dus, 
evenals een prijs voor schil
derkunst of beeldhouw
kunst toch hoort gegeven te 
worden aan een schilder of 
beeldhouwer, en niet aan 
een galerij of een muzeum. 

Derhalve protesteert het 
W N A tegen een opvatting, 
waarbij de kultuurschep-
ping benadeeld wordt ten 
voordele van de kuituur-
spreiding, die zeker naar 
waarde wordt geschat maar 
waarvan de appreciatie op 
een andere wijze kan uit
gedrukt ^vorden en door an
dere instanties. 

W N A hoopt derhalve dat 
de verantwoordelijken in 
het stadsbestuur op deze 
beslissing zullen tegenko
men. 

WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 
Wo. 15 IZEGEM: V-Club voor
kinderen: Kerstkaarten en enve-
loppes. Om 13u.30 in de Omme
gangstraat 5. Meebrengen: lijm, 
schaar, stiften, linten. Inkom 50 fr. 
Org.: Vlanajo. 

Do. 16 IZEGEM: Johan Sauwens 
spreekt over ,, Vlaanderen onafhan
kelijk. In de Bar van de Stedelijke 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Geen aanvangsuur meegedeeld. 
Toegang 50 fr. Abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Vr. 17 TIELT: Kurt Ravyts spreekt 
over Het Tieltse 1940-1945. Be
dreigd. Bezet. Bevrijd. Om 20u.30 
in A. Desejmzaal, CC Gildhof, St.-
Michielstraat 9. Toegangsprijs 80 
fr. Leden Vander Plaetsekring gra
tis. Info: Hilde Houwen 
(051/40.42.94 - 09223.377.42, kan
tooruren). Org.: Vander Plaets
ekring Tielt. 

Di. 21 IZEGEM: René Moeyaert 
brengt een dia-voordracht ,,Mid
den-Frankrijk van Zuid naar 
Noord", in De Drie Gezellen, Men-
tenhoekstraat 4, om 15u. Org.: 
WVG. 

Di. 21 IZEGEM: Hilde Rosseel 
over „Leren luisteren naar klas
sieke muziek". Om 20u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. 
Org.: F W 

Wo. 22 BRUGGE: Antoine Van-
duyver (adj. kommissaris-inspec-
teur Politie-Brugge) over ,,Ver
keersveiligheid en -opvoeding". 
Om 15u. in de Alagdalenazaal, Vi-
olierstraat 7. Samenkomst vanaf 
14u. Nadien koffietafel. Org.: 
VWG-Assebroek. 

Za. 25 IZEGEM: „Rode Sneeuw". 
Toneel gebracht door ,,Licht in 
zicht" (Varsenare), toneelvereni
ging van blinden en slechtzienden. 
Om 20u. in Auditorium Sted. Mu
ziekakademie. Toegang: 200 fr. 
Kaarten: bestuursleden-VSVK en 
bij Milo en Lena Vanhecke-De 
Laere (051/30.06.20). 

DECEMBER 

Wo. 6 IZEGEM: V-club voor jong 
volwassenen: Bowlen. Om 19u.3Ö 
bowling aan Delhaize. Org.: Vla
najo 

Wo. 13 IZEGEM: V-club voor 
kinderen: kerstversiering Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Meebrengen: linten, 
schaar, lijm, stiften en kleurpot
loden. Org.. Vlanajo. 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

Murphy zegt: als er iets mis kan gaan, dan zal het ook mis gaan. we schrappen tot er één waterdicht pakket verzekeringen over-
En net tegen die éne schade bent u niet verzekerd. Bij de KB 
onderzoeken we of u wel volledig verzekerd bent. Ontbreekt er 
iets, dan voegen we het toe. Is er iets overbodig, dan gaan 

blijft. 
Dat is de wet van de KB: u zo goed mogelijk 
verzekeren tegen de wet van Murphy. 

( ^ 

T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R (KREDIETBANK) 
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KÜLT-ÜÜRTJE 
BEELDHOUWER BERT DECROOS: 

„VAN WAT MIJ BEROERT 
WIL IK EEN BEELD MAKEN" 
D e beeldhou^ver Ber t D e c r o o s 
is een k u n s t e n a a r met een ge
weten , w a t h e m be roe r t wil hij 
gestal te geven in een beeld. 
Liefst in hou t w a n t Ber t is van 
k indsbeen af v e r t r o u w d met 
deze mater ie , via zijn vade r die 
een t i m m e r m a n w a s . 

D e c r o o s w e r d in 1935 te Per -
vijze geboren , zag hoe zijn vade r 
de stiel beheer s t e en van alles 
w a t mooi is hield, zijn moeder 
w a s een sociaal voelende vrou'w; 
het v/as dan ook haas t onver
mijdelijk da t uit deze kombi -
nat ie een geëngagee rd kuns te 
n a a r zou groeien. 

DROOM 
Bert D e c r o o s : „De dchrijnwer-
kerij fan vader waj mijn terrein, aU 
kind dLiep ik zeLp tudjen de jcha-
velingen, ik mocht kijken naar wat 
fader deed maar ook al eeru ietd in 
mekaar timmeren. Van mijn zej, 
zei'en jaar droomde ik reedd om wat 
nut hout te doen." 

D e c r o o s g ing op S t . -Lukas voor 
b innenhu i sa rch i t ek t leren, al die 
tijd is de d r a n g n a a r beeld-
hou^ven blijven bes taan . N u kan 
hij zich voltijds aan zijn d r o o m 
wijden. 

B . D e c r o o s : „Ik heb wel eeiu in 
witdteen gehakt en een beeld in broru 
laten gieten maar het liept houd ik 
mij met hout bezig." 

B e e l d h o u w e r D e c r o o s is een 
bevlogen man . E^n televisie
beeld, een k ran t ebe r i ch t of een 
passage uit een t oe sp raak k u n 
nen h e m d e r m a t e treffen da t zij 
aanle id ing geven to t he t m a k e n 
v a n een beeld . L a n g z a a m krijgt 
de gedach te in he t b innens t e 
v a n de k u n s t e n a a r v o r m en n a 
een kleine schets ( „doo rgaans 
o p een stukje k ran t , of op de 
vloer...") zet D e c r o o s zich aan 
he t w^erk. 

Bert Decrood: „ Van alled wat mij treft wil ik een beeld maken." 

De verzoenende handdruk tiuden twee aartsvijanden. Beeld in elk, 
1994 

B . D e c r o o s : „ / ^ hoorde pater Ver-
dteylen eens het verhaal vertellen van 
twee kinderen die op een parking met 
een grote kartonnen dood speelden en 

door een wagen werden doodgereden. 
Dat vond ik zo'n gruwelijke ge-
beurtenuf dat ik nietd anderd kon dan 
deze uit te beelden, ik gaf het beeld de 

naam ,Geborgenheid' mee, Om het 
gebrek aan geborgenheid te beklem
tonen. 

Het beeld , Vrede' id ontdtaan nadat 
ik op TV had gezien hoe Yitzhak 
Rabin en Yadder Arafat mekaar op 
13 deptember 1993 de hand drukten. 
Twee aartdvijanden die zich ver
zoenen, dat id toch een gebeurtenis. 

Toen Rabin verleden week neerge-
kogeld werd kreeg dit beeld zijn 
wrange aktualiteit terug." 

GESPLETENHEID 

Bee ldhouwer Dec roos w e r k t 
s terk abs t r ahe rend , toch is het 
figuratieve nooit ver weg . Bo
vendien legt hij in het gebru ik te 
mater iaal een s tuk van zijn be
doel ingen. H e t beeld, zo 'n 60 
cm hoog, bes taa t uit gekloven 
repen eik waa ru i t de gesple
tenheid van de mens straalt . 

B . D e c r o o s ; „Eigenlijk zou het 
beeld monumentaal uitvergroot moe
ten worden voor in een park of zo. 
Maar ja, opdrachtgeverd zijn niet zo 
scheutig voor dergelijke projekten." 

Ber t D e c r o o s is een geënga
geerd man , s inds ja ren is hij 
bedrijvig in tal van sociale or
ganisat ies . Hij is altijd bezig, 
Vciak in stilte. Ze lden is viferk 
van hem in de kuns thande l te 
zien, soms in een galerij in he t 
nabijgelegen Loker, ook al eens 
op een groepstentoonste l l ing . 
Te bescheiden well icht voor het 
ar t is t ieke circuit w a c h t Dec roos 
op de echte l iefhebbers. E ind 
deze m a a n d is v a n h e m w e r k te 
zien in het Fransvlciamse Belle 
(BaUleul), als lid van de Rijselse 
M a r n i x - r i n g is hij over de 
Schreve een graaggeziene fi
guur . 

E n vo lgende w e e k v e r t r e k k e n 
enkele van zijn bee lden naa r 
L i touwen Wciar ze een jaar lang 
w^orden tentoonges te ld . 

(mv l ) 

c» Bert Decroos. Atelier: Bra-
bantstraat 15 te Poperinge 
(057133.34.29) 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE KEGEL NV. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

^^IRGENTK 
< a l ^ üw oppeit)g Kxa dg dofst 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
• snacks 

• restaurant 
* zaal voor 50 pers 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

wbaan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 >̂  

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

IDe beste merl<en, nnaken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

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 streel< dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) , ^ 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten -"* " 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

. /JTX HERENKLEDING 

f yermees 
'v J L y Steenhouwersvest, 52 
^-^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met traditie 
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IIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 18 NOVEMBER 

BLAZE 
Amerik. film (1989) over Earl Long, de demokratische goe-
verneur van Louisiana in de jaren 50-60. De brave man werd 
smoorverliefd op de stripdanseres Blaze Starr en deed geen 
enkele moeite om dit voor de buitenwereld te verbergen. Blaze 
ook niet. Met Paul New^man en Lolita Davidovich. (Ka2, om 
21u.) 

JFK 
Aangrijpende film van Oliver Stone over de betrokkenheid van 
onderzoeksrechter J im Garrison bij de moord op president 
Kennedy. lïen markante prent, met een schitterende Kevin 
Costner. (Ned. 1, om 21u.l7) 

ZONDAG 19 NOVEMBER 

NE VER SAY NE VER AGAIN 
De verhalen van lan Fleming waren op en de schrijver 
overleden toen Irvin Kerschner deze James Bond-film dreiaide 
(1983). De oude historie ThunderballMvcró^ in een nieuw kleedje 
gestoken en Sean Connery uit een rusthuis gehaald. (VT4, om 
20u.50) 

MAANDAG 20 NOVEMBER 

WISE GUYS 
E^n veeleer 'ongew^one' film voor regisseur Brian DePalma 
(1987). Geen bloedstollende standjes, maar een vlotte zw^arte 
komedie rond tw^ee kleine Laurel & Hardy-achtige mafiïa-
jongens die door hun sadistische baas voortdurend in hun 
hemd worden gezet. Met Danny DeVito en Harvey Keitel. 
(VTA, om 21u.25) 

VAYA CON DIGS 
De popgroep Vaya Con Dios bestaat 10 jaar, boegbeeld en 
zangeres Dani Klein blikt terug op een suksesverhaal. (Ka2, 
om 21u.40) 

DINSDAG 21 NOVEMBER 

THE BEATLES ANTHGLGGY 

Ka2 is de eerste zender die uitpakt met deze biografische serie 
over de Fab Four. De Beatles vertellen zelf hun geschiedenis in 
6 afleveringen, elke dag op het tw^eede VTM-net. (Ka2, om 
21u.40) 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 

WHO'S HARRY CRUMB? 
Amerik. film (1989) met John Candy en Annie Potts. Candy, 
de olijke dikkerd uit Sploóhl en Brewéter'é Millwru speelt hier de 
rol van een zelfvezekerde detektive die een geheimzinnige 
ontvoeringszaak moet oplossen. E^n voorspelbaar avontuur. 
(Ka2, om 20u.) 

D O N D E R D A G 23 NOVEMBER 

ER WAS EENS... MOBUTU 
Op 24 november is Mobutu precies dertig jaar jum de macht in 
Zaïre. In dit tweede deel van een Pa^ö/vi/rw-reportage wordt de 
periode belicht vanaf april 1990, toen hij in een ophefmakende 
redevoering de demokratisering van zijn regime aankondigde. 
(TV 1, om 22u.l5) 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 

HUDSON HAWK 
Meesterinbreker Eddie Hawkins, alias Hudson Hawk, wordt 
na 10 jaar uit de gevangenis ontslagen. Hij had zich voor
genomen op het rechte pad te blijven, maar hij wordt 
ged^vongen enkele kunstwerken van Leonardo Da Vinci te 
stelen. Amerik. komedie (1991) met Bruce Willis, Danny 
Aiello en Andie MacDowell. (VTM, om 21u.l5) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 52 
HORIZONTAAL 

6. Op zulke plekken is je 
loonsverhoging gegaran
deerd (14) 

9. Steun voor een onderont-
vrikkeld stadsdeel (15) 

11. Als gevolg van 't zoeken 
naar een oplossing van deze 
opgave een ernstige ver
wonding oplopen (4, 3, 5, 
6) 

13. Hij slaagt er niet in om iets 
te onthouden (8) 

14. Mislukken aan de kust (8) 

16. Dingen die nóg werkelijker 
zijn! (7,5) 

18. Lopen, maar ook w^aaróp je 
kunt lopen (6) 

19. Hier gaat 't om het wend
bare deel van een schip (6) 

VERTIKAAL 

1. In Vlaanderen geboren en 
getogen (3, 2, 3) 

2. Zij zijn gezegend met 
scherpziende ogen (9) 

3. Beledigend taalgebruik (8) 

4. Deze plant is nog niet vol
groeid (8) 

5. Haast maken (6) 

6. Met behulp van — vroeger — 
speelgoed maken dat je 
wegkomt (10) 

7. Klimvogel als hakspeciaJist 
(6) 

8. In deze plaats tussen Gent 
en de Nederlandse grens 
moet je nabij 't water enig 
geduld hebben (10) 

10. Verdelgen vanaf een bootje 
(9) 

12. Kloosterbazin of - baas (J) 

15. Deze holte(n) in het bo
venlichaam kun je gemak
kelijk afsluiten (5) 

17. Naar omlaag (4) 

OPLOSSING 
OPGAVE 51 
Horizontaal: 3. spriet; 7. 
strooplikker; 9. vervoerprijs; 12. 
bevrierookt; 14. tof; 16. ge
zichtsvermogen; 18. zij; 19. ak-
teurs; 21. wdskunde; 22. ver
deeld. 

Vertikaal: 1. sprei; 2. stuurs; 4. 
in 't krijt; 5. stoer; 6. opeen-
gestouwd; 8. onverwacht; 10. 
pij; 11. koper; 12. bezaaid; 13. 
karbouw; 15. doende; 16. glij
den; 17. vissen; 20. R.I. 

We geven het toe. Het was 
moeilijker dlan anders, maar er 
wordt aan gew^erkt! Uit de w^ei-
nig juiste inzendingen -werd 

Henri De Preetere geloot. Hij 
•woont in de St.-Godelievelaan 
17 te 8200 St.-Michiels-
Brugge en krijgt binnenkort 
zijn prijs thuisbezorgd. 

De opgave van Hersenbreker 
52 dient in ons bezit te zijn op 
maandag 27 november, op ons 
adb*es: Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Covelierii: Ben3e-reiu een 
rijkswachter" 
las Ahasverus 

E^n overloper dusl 

© 
Post duurder wegens 
druk w êrk 

© 
Fred kilde 32 vrou-wen 
Don't go West! 

© 
Bedrijven lijden aan 
staalmoeheid 

© 
Beatles met 3 op het scherm 
Bitter Lennon 

© 
Studenten halen diploma 
niet af 
Ezels... vellen 

© 
Ruud pakt ernaast 
Lubbers gelubd! 

© 
NCOS over Afrika: 
Het is er 5 voor 11.11.11 

© 
Akkoord Marokko-EU 
over to-maatjes 

© 
Anhyp-hyp-hoera! 

© 

OPGELET 
BETALINGEN BOEK ROMSÉE 
O p vraag van onze bankinstelling kunnen enkel cheques of 
stortingen op onze .ekening 435-0259701-15 van VPRTI als 
betaling aanvaard worden. 

Stortings- of overschrijvingsformulieren dienen door de koper 
zelf aan zijn eigen bankinstelling bezorgd te worden. Indien 
deze bij ons toekomen kunnen wij ze niet als betaling 
aanvaarden, en kan de bestelling dus ook niet uitgevoerd 
worden. 

^ 
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IN ZAK EN AS: 

MEER DAN 20 JAAR GELEDEN ARIE IS TERUG 
In de lente zaL geen kLubelftal van België nog Europees 
meevoetballen. De tweede ronde van de Europacup^ woé er 
ook voor Club Brugge en Eendracht Aabt teveel aan. Dat 
Eendracht tegen AS Roma voor een nagenoeg onover
komelijke opdracht Jtond werd algemeen aangenomen. Dat 
Club Brugge tegen SaragoMa een moeilijke maar de^-
ondank^ niet onmogelijke opgave wachtte waj al evenzeer 
geweten. Het heeft evenwel niet mogen baten. Club kon het 
ook deze keer niet afmaken en daardoor zal de druk op de 
Wedtvlamingen in kompetitieverband alleen maar toe

nemen. 

V
oor het eerst in méér dan 
twintig )aar overleeft dus 
geen van onze klubs de 
tweede ronde. Dat is be

tekenisvol en het zal gevolgen 
hebben. De kans dat het aantal 
deelnemers uit België aan de 
Europacups wordt terugge
schroefd is levensgroot. Het dal 
waarin ons voetbal verkeert 
schijnt bijzonder diep. Boven
dien wijst niets erop dat er spoe
dig opnieuw wordt geklom
men. 

„MY GOD" 
Het trotse Britse voetbal is er 
nauwelijks beter aan toe. In de 
Champions League slaat Black
burn Rovers in de zwakste 
reeks een ronduit bespottelijk 
figuur. Zelfs Anderlecht zou het 
beter hebben gedaan... De Glas

gow Rangers, met Paul Gas-
coigne, knokken in een veel 
moeilijker reeks tegen kanjers 
als Juventus en Borussia Dort
mund maar voorlopig (?) raken 
ook ZIJ geen grond. Wie verder 
kijkt stelt vast dat enkel Not
tingham Forest de tweede ronde 
overleeft. Na een alles behalve 
overtuigende overwinning te
gen Auxerre. Daarnaast is het... 
lijken tellen. 

Manchester United ging er al 
uit in de eerste ronde. Liverpool 
brak zijn benen op het Deense 
Brondby. Leeds werd door PSV 
in de vernieling gevoetbald en 
Everton werd er uit gekegeld 
door het in krisis verkerende 
Feyenoord. Het wil wat zeggen 
en manager Wilkinson van 
Leeds vroeg de F.A. dan ook de 
betrokken coaches of managers 

DE ZESDE EN NIET DE LAATSTE 
franje. Hij heeft dan ook geen 
reden om zijn hoofd in het 
zand te steken. Integendeel. 
Hem kan •weinig worden ver
weten. Ekeren is overigens 
geen klub als een andere. Ger
minal ging de lange weg van 
bevordering naar eerste 
klasse met spelers die elders 
waren afgeschreven of wer
den onderschat. Toenmalig 
voorzitter Jos Verhaegen, nu 
nog altijd baas van het sport-
komitee van de klub, en zijn 
medewerkers bewezen bij 
herhaling voetbalkenners te 
zijn. Zij bouwden een goed 
gestruktureerde vereniging 
uit en bereikten veel met wei
nig middelen. Germinal Eke
ren was een model. Er bestaan 
echter geen wonderen en de 
kapitaalstruktuur van de ver
eniging moest worden bijge
steld. Vandaar Jos Van Wel
len. Een ambitieuze mijnheer 
die natuurlijk ook zelf graag 
aan alle touwtjes trekt. Daar
mee zal voor Herman Hel-
leputte veel verklaard zijn en 
daarin zal hij ook troost vin
den. 

Helleputte was overigens de 
zesde eerste klasse trainer die 
dit seizoen mocht opstappen. 
Bij Seraing, Anderlecht, 
Lommei, Waregem en Me-
chelen werden eerder al ge
lijkaardige ingrepen met wis
selend sukses uitgeprobeerd. 
Maar ook dat zijn we gewoon. 
Desondanks zullen er nog 
volgen. Zeker weten. In volle 
degradatiestrijd zullen nog 
andere paniekreakties vol
gen. 

Helleputte: de zettde trainer lut 
eerjte klaMe die moedt op-
,<tappen. 

Vorige week werd Herman 
Helleputte ontslagen als trai
ner van Germinal Ekeren. De 
resultaten voldeden niet en 
voorzitter Van Wellen, de 
nieu\ve sterke man, achtte de 
tijd rijp om zijn eigen man
netje, Stany Gzil, naar voor te 
schuiven. De Pool beleefde 
zijn beste voetballersjaren bij 
Gornik Zabrze en Beerschot. 
Daarna klom hij met FC Ka
pellen van dezelfde Van Wel
len van eerste provinciaal 
naar tweede klasse. Het lag 
dus voor de hand dat Herman 
Helleputte door de bestuurs-
uitbreiding in een schopstoel 
zat. 

Voor Helleputte moet het 
hard zijn aangekomen. Her
man is een eerlijke en op
rechte trainer. Een harde wer
ker ook. Een man zonder 

in noodberaad bijeen te roepen. 
Het Britse voetbal w^ekt immers 
de indruk te floreren als nooit 
voordien. Er ^vorden honder
den miljoenen uitgegeven op de 
transfermarkt. Voor klubs als 
Arsenal en Newcastle schijnen 
er gewoon geen financiële gren
zen meer te bestaan. Nagenoeg 
elke eerste klasser brengt één of 
meer buitenlandse vedetten in 
het veld. De stadions lopen \ve-
kelijks vol. En dan die Europese 
slachtpartijen. Hoe is het mo-
gehjk? Hoe kan zoiets? We we
ten niet tot welke bevinding de 
verantwoordelijken, de deci
sion-makers zoals ze graag wor
den genoemd, zullen komen. 
We durven ze evenwel op één 
pertinente vaststelling wijzen. 
Nagenoeg alle Engelse klubs 
voetballen (?) achterin met on-
behou\ven verdedigers, houten 
klazen, harken die met gestrekt 
been tegen de bal trappen en 
alleen maar precies kunnen 
koppen. Onwaarschijnlijke ana
chronismen. Maar ze overleven 
en worden nog steeds hoog ge
prijsd op de spelersmarkt. Pal-
lister en Bruce van Manchester 
United bijvoorbeeld. ,,My God" 
heet dat in het Engels. Vandaag 
wordt gemakkelijk vergeten dat 
grote klubs altijd over getalen
teerde verdedigers beschikken, 
dat een goede aktie achterin 
begmt, dat bekwaam uitverde
digen de beste basis vormt van 
alle ploegspel. Maar daar wil
den we het eigenlijk niet over 
hebben. Wel over het feitelijk 
gegeven dat ons voetbal, net als 
het Britse, internationale werd 
teruggewezen naar af. We kun
nen ons enkel troosten met het 
gezelschap waarin -we verkeren 
maar dit is dan ook alles. 

DE LAATSTE STAP? 
De KNVB, de Nederlandse 
Voetbalbond, overweegt de 
voetbalrechten in eigen beheer 
te houden en enkel op korte 
termijn te verkopen. Hij wil 
bovendien een eigen produk-
tiemaatschappij oprichten die 
de voetbalwedstrijden zelf zal in 
beeld brengen om een en ander 
natuurlijk door te faktureren 
naar de gegadigde afnemers. 
We kunnen het niet genoeg her
halen: we hebben nog niet alles 
meegemaakt. 

Rijst natuurlijk de vraag of 
daarmee de laatste stap is gezet? 
Kan men nog wel verder en is 
die laatste ontwikkeling, voor 
zover ze ook werkelijk tot uit
voering wordt gebracht, wel zo 
nsikoloos als zij er uitziet? 
Want ook voor het voetbal kan 
het op een bepaald moment 
„verkeren". Laat daar geen twij
fel over bestaan. De tijd dat 
rechtstreekse uitzendingen top-
scores garanderen is voorbij. 
Zeker weten. De herkenbaar
heid moet groot zijn om de 
massa te lokken. De binnen
landse kompetitie is oneindig 
veel belangrijker dan de bui
tenlandse. De Champions Lea
gue zonder Belgische lands
kampioen is voor de BRTN be
drij fsekonomisch vermoedelijk 
een verlieslatende investering. 
Bovendien treedt verzadiging 
op. Dinsdag, woensdag en don
derdag Europees voetbal op de 
kabel. Vrijdag rechtstreeks 
kompetitievoetbal op de betaal
zender. We hebben er al in
digesties aan overgehouden. 

Arie Haan is terug van weg
geweest. De ex-speler en ex-
trainer van Anderlecht en 
Standard is nu bij Feyenoord 
aan de slag waar hij de door
gestuurde Wim Van Haeneg-
hem is komen aflossen. Dat 
ging natuurlijk niet zonder 
slag of stoot. Arie zou Arie 
met zijn indien er rond zijn 
overgang geen heibel werd 
verkocht. Zelfs de rechter 
kwam er aan te pas maar 
moeders leepste mocht uit
eindelijk tot opstappen bij zijn 
Turkse werkgever die in de 
gauwte nog wel een afkoop
som bedong. 

Haan is dus terug thuis. Bij 
Feyenoord wacht hem een 
enorme uitdaging. De klub 
van de Kuip blijft uniek. Een 
honds trouw supporterslegi
oen dat reageert op de klein
ste suksesjes. Een vereniging 
ook met een enorm potentieel. 
De eerste Nederlandse Eu-
ropacup-winnaar. Nog voor 
het Ajax van Cruyff en... 
Haan. Maar om op die laatste 
terug te komen: Haan is een 
bekwaam trainer, sluw, ver
standig, ambitieus, kenner, 
tciktikus buiten kategorie. 
Met Anderlecht werd hij 
kampioen. Met Standard won 
hij de beker en zette Sclessm 
opnieuw op de rails van een 
topklub. Zowel in Brussel als 

Bij Feyenoord wacht Haan een 
enorme uitdaging. 

in Luik stapte hij op omwille 
van meningsverschillen over 
de verdere uitbouw van de 
ploeg. Haan wilde altijd meer 
en beter. Bij Anderlecht vroeg 
hij om Braziliaanse interna
tionals. Hij kreeg ze niet. Ook 
Standard stelde hij voor de 
keuze. Investeren of terug
plooien. 

Haan spreekt duidelijke taal. 
Een Hollander met Vlaamse 
en Bourgondische refleksen. 
Maar een ,,wreed manneke". 
Dat zeker. 

Het kloddeverdchil tuéöen Aabt en Rome wad te groot. 
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Het voetbal, de nationale bon
den en de Uefa, is er tot nu toe 
vifonderwel in geslaagd de kan
didaat-afnemers tegen elkaar uit 
te spelen. Maar misschien gaan 
die toch ooit nog eens „eerlijk" 
met mekaar praten om uit ei
genbelang grenzen op te leggen. 
Wat er dan zal gebeuren is met 
voorspelbaar. 

JOL 
Overigens neemt de financiële 
dreiging op het voetbal almaar 
toe. Uit Nederland bereikte ons 
nog een ander verblijdend be
richt. Scheidsrechter Jol zou 
illegaal en voor zwaar geld op 
wedstrijden hebben gegokt die 
hijzelf ging leiden... Onwaar
schijnlijk en hopelijk onwaar 
maar het wil toch wat zeggen. 
Trouwens, de dag dat het be
richt, of juister de beschuldi
ging, ^vereldkundig werd ge
maakt toonde de Nederlandse 
televisie wedstrijdbeelden met 
dubieuze beslissingen van 
scheidsrechter Jol. De man 
zwaaide met geel en rood en 

wees naar de strafschopstip. 
Beelden diejuist door de nieuwe 
bezw^arende kontektst anders 
^verden bekeken. Men niet al
tijd ^vat men •wü zien... 

Precies zoals uit de voortzetting 
van het proces tegen Bernard 
Tapie IS gebleken dat er jaarlijk 
meerdere wedstrijden door 
Marseille werden „gekocht". 
Scheidsrechters zouden aan die 
praktijken mede-werking heb
ben verleend. Verschrikkelijk 
toch. Maar ondanks alles niet 
helemaal onbegrijpelijk. 
Waarom zouden die mannen in 
het zwart zich wekelijks scheld
partijen en bedreigingen moe
ten laten -welgevallen. Van ve
detten die op één dag -vijftig keer 
meer verdienen dan zijzelf? Dat 
sommige van die mensen door 
de knieën gaan mag ons dan met 
verwonderen. Al is het daarom 
niet minder verwerpelijk na
tuurlijk maar de heiligen ver
blijven tot bewijs van het te
gendeel nog altijd in de hemel. 
Of niet? 

Flandrien 
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De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. De andere 
publiceert zij, naarge
lang er plaats is. 

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

Brieven worden on
dertekend met naam 
en plaats van her
komst, tenzij de schrij
ver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

jaar, leeg en verlaten staan (Die-
gem, Vertrijk, Ezemaal) en dat 
zal elders ook wel zijn. Kijk 
maar eens op de lijn Antwerpen-
Boom, en dat is niet de schuld 
van het personeel. 

Neen, de schuld van de kwalen 
van de NMBS moet men zoe
ken bij het beleid, de verant-
woordehjken, pohtiekers, be
heerders, e.a., dat zij hebben 
gevoerd de vorige jaren. 

Tenslotte nog iets over de vak
bonden. Ik ben 50 jaar lid, ech
ter geen mUitant, maar ik stel 
mij toch dikwijls de vraag w^aar 
zouden wij gestaan hebben zon
der vakbond? 

Herman Van Tuyck, 
Sint-Niklaas 

NMBS 
Als gepensioneerde spoorweg-
man kan ik niet nalaten te re
ageren op „Een globaal plan" 
(WIJ , 2 nov. j.1.). 

VooréJ waarin u het hebt over 
de gunsten die het personeel van 
het spoor geniet, komen hard 
aan bij mij en vele van mijn 
kollega's. ik heb 42 jaren dienst 
bij de NMBS, en weet heel wat 
over het reilen en zeilen bij het 
spoor. 

De eigen mutualiteit w^aar u het 
over hebt is geen gunst, maar 
een verworvenheid, waar wij en 
alle spoormannen hard hebben 
voor gestreden en betaald. Weet 
gij hoeveel wij maandelijks 
dïiarvoor afstaan, ook cJs ge
pensioneerde? Voordelige va
kanties in eigen vakantiehui
zen, kunt u mij zulk een huis 
noemen, buiten een vakbond
vakantiehuis, dan kan ik daar 
ook w êl eens naar toe gaan. 

De gratis ritten zou ik een gunst 
kunnen noemen, ware het niet 
dat wij tenslotte toch bij het 
spoor werken of gew^erkt heb
ben. Of moet ik al die niet-
spoormannen noemen die ook 
gratis rijden en nog meer, w^aar, 
w^anneer en hoeveel ze willen, 
en de meeste in 1ste Klasse 
zonder 10 jaar dienst, te be
ginnen met de pohtiekers, om 
dan nog te zvnjgen over hun 
andere gunsten. 

U moet de kwalen van de 
NMBS niet op de rug van het 
personeel schuiven. Het meren
deel van de spoormannen heeft 
zijn werk hef. 

De oorzaak van de kwalen moet 
gezocht worden bij de pohtie
kers, ook politieke spoorman
nen, die hun spoor zouden ver
kopen, voor één of ander man
daat. Herinnert gij u nog het 
beruchte IC-lR-plan, onder een 
VLD- of was het een P W -
verkeersminister (Herman De 
Croo/red.) ? Hoe was dat kabinet 
samengesteld toen? 

Met de invoering van dit plan 
verloren de meeste kleine sta
tionnetjes de helft van hun rei
zigers en zelfs meer, daarna was 
het niet moeilijk om ze te sluiten. 
Weet u dat op de lijn 36 tussen 
Schaarbeek en Landen, drie 
nieu^wgebouw^de stationsgebou
wen, niet ouder dan goed 20 

Daar kunnen de pendelaars van 
de Noorderkempen hun auto 
aan de kant laten en de trein 
naar Antvirerpen, Brussel of Ne
derland nemen. Zo worden er 
heel wat giftige uitlaatgassen uit 
de lucht gehouden. 

H. Van Ransbeeck, 
Dendermonde 

HSL(l) 
De anti HogeSnelheidsLijn-ak-
ties van de Antwerpenaren kun
nen niet op mijn sympatie re
kenen. Antwerpen houdt na-
mehjk al meer dan twintig jaar 
de doortrekking tegen van het 
kopstation Antwerpen Centraal 
naar de lijn 12 ten noorden van 
Antwerpen. Deze onder
grondse verbinding zou het tra-
jekt naar Nederland en alle sta
tionnetjes op de hjn 12 met 20 
minuten korter maken. 

Daar bijna alle treinverkeer in 
Vlaanderen naar Nederland via 
Antwerpen moet, zitten alle 
Vlaamse Nederland-reizigers 
nu verpUcht twintig minuten 
langer op de trein dan nodig. En 
dit alleen omdat Antwerpen he-
ver dokken heeft dan een de-
gehjke treinverbinding. Zeg 
maar dat Antwerpen de 
Vlaamse treinreizger al twintig 
jaar elke dag twee maai twintig 
minuten gijzelt. 

De tunnel zal er uiteindelijk 
toch komen en dat hebben we te 
danken aan Luik dat de HST 
absoluut door de stad •wil. En 
daar het kommunatair w^afel-
ijzer nog altijd niet begraven is, 
krijgt Antwerpen willens nUlens 
ook een stopplaats en een tunnel 
op de hogesnelheidshjn nïiar 
Brussel. 

Dank Antwerpenaren voor uw 
kortzichtige visie. Maar goed, u 
voert aktie tegen de verdere 
aanleg van de hogesnelheidslijn. 
Wees dan konsekw^ent en doe de 
E l 9 ook opbreken om het land
schap terug aan de boeren te 
geven. 

U voert aktie voor een beter 
openbaar vervoer •waar ieder
een wat aan heeft. U hebt mijn 
steun. Zorg er dan •wel voor dat 
die nieuwe spoorlijn — die er 
toch zal komen - stoppleiatsen 
heeft aan de belangrijkste ver
keerswisselaars van de E l 9. 

HSL (2) 
Het principe van het gehele 
TGV/HST/SST-projekt ten 
noorden van Antwerpen rich
ting Nederland is (o.a. moreel) 
niet verdedigbaar, daar: 

— er geen vraag is naar zo n 
projekt, ook en vooral niet bij de 
beoogde gebruikersdoelgroep; 

— het projekt, reeds op voorhand 
geweten, qua tijdswinst nooit 
beduidend kan en zal zijn: in
dien deze trein als het ware 
vertrekt in Antw^erpen mag hij 
quasi onmiddeUijk reeds afrem
men om in Nederland zonder 
ongelukken op tijd te stoppen, 
wegens de te overbruggen (te) 
korte afstand; 

— het projekt, reeds op voorhand 
gekweten, financieel nooit ren
dabel kan en zal zijn: vergehjk 
het Eurostar- en Chunnel-pro-
jekt tussen Brussel, Parijs en 
Londen dat nu reeds zo goed als 
faiUiet is; 

— de kosten, reeds op voorhand 
ge^veten, zelfs inmiddels door 
de feiten bew^ezen, volsterkt on
gekend en quasi-eindeloos zijn: 
de huidige kostenraming telt 
reeds het dubbele van de oor-
spronkehjke en zal nog niet de
finitief zijn, een zeer pijnlijke 
gedachte in deze tijden van kn-
sis, met andere en dringende 
prioriteiten; 

— de bekostiging van dit projekt, 
reeds nu ge^veten, niet gedragen 
kan worden door een quasi-
failliete NMBS en overheid; 

— de effekten, nu reeds ge^weten, 
op de mens en het milieu on
evenredig groot en schaxiehjk 
zullen zijn ten opzichte van de 
beoogde •winstdoelstelling; 

— men beter, indien men dan 
toch schulden maken wil, door
dacht investeert in het dagelijks 
regionaal binnenlands openbciar 
vervoer, waarbij men een gro
tere doelgroep bereikt en •wat 
aldus rendabeler en nuttiger zal 
zijn: dit in de plaats van de 
recentehjk jiangekondigde 
prijsverhogingen die het dag
dagelijkse gebruik van de trein 
eerder ontmoedigen. 

Daarom druk ik mijn bezorgd
heid uit, teken ik protest aan 
tegen dit (megalomane) Poli
tieke Prestige-Projekt en on
derschrijf ik de verscheidene 

moties van de verschUlende ge
meenteraden, o.a. deze van 
Kahnthout (2 mei 1995) en van 
E^sen (4 mei 1995) tegen de 
komst van de HST (ter inzsige 
op de respektievelijke gemeen
tehuizen). 

Peter Putseys, 
Heide-Kalmthout 

KIES
OMSCHRIJVING 
Het is de eerste keer dat ik me 
als VU'er onmiddellijk achter 
een SP-voorstel kan scharen, nl. 
het voorstel van Louis Tobback 
om bij de parlementsverkiezin
gen nog slechts 2 kiesomschrij-
•vingen te hanteren: een Ne
derlandse en een Franse. Dat de 
CVP hier niet akkoord mee zou 
gaan wjis te verwachten. Haar 
sterkte ligt nu eenmaal bij de 
plaatselijke afdelingen. De 
VLD van De Croo is er ook 
tegen, alhoewel de VLD van 
Verhofstadt er voorstander van 
was. 

We kunnen zeker al zeggen dat 
1 Vlaamse kiesomschrij-ving 
onze verkiezingen rechtvaardi
ger maakt. Het verhoogt met 
name de evenredige vertegen-
woodiging, iets •Wciar de VU al 
jaren naar streeft. Op dit mo
ment heeft de VU in het Vlaams 
parlement 9 zetels op 124 
(7,3%). 

Als •we aannemen dat de VU 
met dit evenrediger stelsel haar 
9% stemmen kan omzetten in 
eenzelfde percentage zetels zou
den •we er 11 hebben. Indien de 
VU bij 1 Vlaamse kiesomschrij-
•ving bij de volgende verkie-

Cultureel Centnun Zolder 

Zaterdag 18 novezaber 20.30 u 

LIMBURG 

BAL 
Met voorstelling van het nieuw provinciaal bestuur 

Info: ErikAccou 089/35.67.53 of 30.53.28 

zingen •wint of zelfs stagneert, is 
de roomsrode koahtie in Vlaan
deren doorbroken ^v£lardoor de 
VU echt nodig zal zijn in de 
Vlaamse regering! 

Als •we voor de verkiezingen van 
de Kamer ook tot 2 kieskringen 
kunnen komen, moet het aantal 
zetels per taalgroep -worden 
vastgelegd, net zoals dit bij de 
Seneiat is gebeurd. Bij een even
tuele splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-HcJle-
Vilvoorde dienen -we ons dan 
ook niet meer druk te maken of 
dit nu een horizontale of ver-
tikale splitsing moet zijn, •want 
•we hebben het zvi^aard van Da-
mokles dan reeds van boven het 
hoofd van de Vlaamse Brus
selaars -weggehaald. 

Om de totale versnippering van 
het pohtieke landschap te voor
komen en om partijens zoals de 
PvdA uit het parlement te hou
den kunnen we een kiesdrempel 
invoeren van 4 of 5% per kies
kring. Zo zal ook U F uit het 
Vlaams parlement verdwijnen! 

De parlementairen die dan zul
len w^orden verkozen kunnen 
zich dan ook echt Vlciains volks-
vertegen^voordige^ gaan noe
men. Ze zijn dan immers voor 
heel Vlaanderen verkozen. 

Het enige grote nadeel is •wel-
is^vaar de lange stembiljetten 
die dit tot gevolg zal hebben. Als 
-we voor de Vlaamse Raad 118 
namen onder elkaar zullen moe
ten zetten plus dan nog eens de 
opvolgers -wordt het er inder
daad niet overzichtehjker op. 

Kristof Agache, 
De Pinte 

Fijne midweek superweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pensioen, bierdegustatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc„. 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

Misschien het mooiste 
hotel in Vlaanderen 
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10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Bel voor 
folder maar, 
wees er vlug 
bij!!! 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Knip me uit -
fles champagne 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 
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DE MARSEN OP BRUSSEL: 

GENOEG VROME WENSEN: DE STRAAT OP! 
„Tegen hen die onder de mom van onthaalregeLlng de 
Randgemeenten willen uitleveren aan het Bruddeld im-
periaiume, tegen talentelling, tegen gebied^roof, voor 
vestiging van zware industrie in Vlaanderen, voor af
bakening van onze volkdgrend, voor meesterschap in eigen 
hui), (...) Breng munitie aan!" Reeds in de zomer van 
1961 mobiliseert het weekblad De Volksunie voor een mars 
op Brussel Het zal niet bij één betoging blijven. 

D
e beginjaren '60 vormen 
een kommunautair zeer 
%voelige periode waar de 
opeenvolgende regeringen 

Ey.fkeiu-LiLir ('58-'61) en Lefi-
vre-Spaak ('61-'65) niet zo da
delijk een antwoord op kunnen 
vinden. Zo blijkt een nieu'we 
talenteUing - met de daaraan 
gekoppelde 'gebiedsroof' — in 
i960, onmogelijk te kunnen 
doorgaan omdat een 300-tal 
Vlaamse gemeente- en stads
besturen weigert de formulieren 
onder de bevolking te verde
len. 

Het protest tegen een nieuwe 
talenteUing resulteert uiteinde
lijk in de oprichting van het 
VAK, het Vlaarm AktUKomitee, 
dat het Vlaamse (kulturele) be-
wegingsleven overkoepelt. 

Diezelfde jaren worden geken
merkt door de aanslepende eis 
van de definitieve vastlegging 
van de taalgrens, de aanvang 
van het gekibbel rond de Leu
vense universiteit, de zetelver
deling tussen Vlamingen en Wa
len, ... alles samen een ideale 
voedingsbodem voor Vlaams 
protest. 

MET ALLE KRACHTEN 

Om het ongenoegen te uiten 
tegen tal van Vlaamsonvrien-
delijke maatregelen organiseert 
het VAK, inmiddels het Vlaanu 
Aktiekomitee Bruddel en Taalgreiu, 
een mars op Brussel. Op 16 
september 1961, een maand 
voor de betoging, doet ook het 
weekblad van de VU een of
ficiële oproep aan al haar lezers 
om „van nu af aan met ai hun 
krachten mee te werken tot het 
wei)lagen van de 'Mar<t op Bru^del' 
van 22 oktober a.,)." 

Om de ma^sa op de been te 
krijgen zijn alle middelen, die de 
Vlaamse zaak dienen, ge^vet-
tigd. Een kleine week voor de 
mars pakt het VU-weekblad 
nog uit met de brief van 'een 
Vlaams socialist' die in regel
rechte SolSair-%ti^ en in tegen
stelling tot de BSP zijn ge
loofsgenoten oproept om alsnog 
deel te nemen aan de Brusselse 
betoging. 

De dag voor de eerste mars op 
Brussel kopt De Volkdunie „Ba-
Lind van 131 jaar". Het nummer is 
volledig gewijd aan de betoging 
Wciarbij 'geen enkele afwezig
heid te rechtvaardigen is'. Fraru 
Van der ELt spreekt over de niet 
nagekomen beloften van de re
gering (kulturele autonomie, 
taalgrensafbakening, tegengaan 
verfransing randgemeenten van 
Brussel, zetelaanpassing, nale
ving taaWetten, regionale eko-
nomische politiek, ...) en Wlm 
JoruiMn geeft w^eer hoe Vlaan
deren erover denkt: „ Vlaanderen 
L) inderdaad heel het 131 jaar lang 
bedrog beu, kotdbeu. Het wil baad 
zijn in eigen huui. Daarvoor mar^-
jeren wij morgen allemaaL " 

SPIJSKAART 

En of er nu 100.000 (cijfer or
ganisatie), 64.000 (cijfer rijks
wacht), 50.000 (cijfer La Lihre 
Belgique) dan wel 29.000 (cijfer 
politie) betogers naar Brussel 
waren afgezakt, na afloop over
heerst tevredenheid. De op
komst was bevredigend en tij
dens de betoging hadden zich 
geen noemenswaardige inciden
ten voorgedaan. De (vooruit
ziende) Brusselse middenstand 
had zelfs haar prijslijsten in het 
Nederlands uitgehangen, iets 
wat de redaktie van De Volksunie 
doet besluiten dat dit 'de sleutel 
was van het verfransingspro-
ces'. Alle beetjes helpen! 

Hoe het ook zij: de betoging 
gaat in binnen- en buitenland 
niet onopgemerkt voorbij. De 
Franstalige pers tracht het ge
beuren te minimaliseren en ^wijst 
vooral op enkele vechtpartijen 
in de rand van de manifestatie. 
De Vlaamse daarentegen is ver
deeld: de CVP-pers is gematigd 
positief (naargelang de bron lie
pen 25 tot 60 CVP'ers mee in de 
mars op Brussel), de overige 
kranten daarentegen kunnen 
minder simpatie opbrengen 
voor de betogende Vlaming. De 
buitenlandse pers brengt de eer
ste mars vrij-wel zonder uitzon
dering op de voorpagina's. 

Alisschien zou er nooit een 
tweede mars op Brussel geko
men zijn als niet enkele weken 
na de eerste ene Gddon met een 
voor de Vlamingen onaanvaard
bare regeling m.b.t. de afba
kening van de taalgrens op de 
proppen was gekomen. Komen 
en Moeskroen zouden naar He
negouwen gaan. Landen naar 
Brabant, Voeren naar Limburg 
en het aantal gemeenten met 
facihteiten moest uitgebreid 
worden van 18 tot 25. In het 
heel Vlaanderen houdt de VU 
'Neen aan Gilson'-akties en 
voor werkelijk elke centimeter 
Vlaams gebied levert de partij 
inspanningen. De Volksunie aar
zelt daarbij niet de namen van 
de Vlaamse CVP'ers vrij te ge
ven die meeliepen in de eerste 
mars, maar die in de Kamer toch 
voor het voorstel GUson hadden 
gestemd. „Leed (...) orui artikel 
over de veröchiLlende stemmingen en 
onthoud de namen!", maant het 
blad aan. 

In het voorjaar van 1962, enkele 
maanden na de eerste betoging, 
•worden de voorbereidingen ge
troffen voor een nieu'we 
Vlaamse protestmars in Brussel. 
De plannen van Gilson, samen 
met o.a. de akties tegen de 
Franstalige preken en de strijd 
rond 'Leuven Vlaams', zorgen 
ervoor dat de Vlaamsbewusten 
zonder al te veel moeite de \veg 
naar Brussel zullen vinden. De 
Volksunie durft enkele weken 
voor de mars dan ook openlijk 
hopen op 200.000 deelnemers. 

De eerste mars op Brudjel wist tiutden de 29.000 en de 100.000 kwade 
Vlamingen op de heen te brengen. Welk ook het juiste cijfer was: de 
organisatoren waren tevreden. 

TEGENBETOGERS 

Toch is het een kleine maand 
voor de optocht nog niet he
lemaal duidelijk of het Brusselse 
stadsbestuur, geleid door de li
beraal Cooremaru \vel haar fiat 
zal geven voor deze uitgespro^ 
ken Vlaamse bijeenkomst. De 
eerste weigering van de Brus
selse burgervader is zonder 
meer duidelijk en korrekt: op 21 
oktober 1962 is al een andere 
manifestatie gepland, die van de 
Nationale Federatie van IJzerkrui-
éen die hulde wil brengen aan 
koning Albert. 

Het jaar voordien had deze 
(jaarlijkse weerkerende) hulde 
uitzonderlijk al plaats geruimd 
voor de eerste mars op Brussel. 

En daarin had hij niet helemaal 
ongelijk: georganiseerde tegen
betogingen bleven dit keer niet 
uit. 

De naar schatting 40.000 tot 
200.000 (de tellingen Hepen in
derdaad nogal uiteen...) worden 
aan het Brusselse beursgebouw^ 
onthaald door een MPW-de-
legatie die bordjes met 'Keer 
naar uw dorp' met zich mee
draagt. Vechtpartijen blijven 
niet uit, maar hebben geen 
zwaargew^onden tot gevolg. In 
tegenstelling tot de vorige mars 
lopen nu vrijwel geen CVP-
parlementsleden mee, tot niet 
gering plezier van de VU-lei-
ding die er op de eerste pagina 
van haar weekblad mee uit
pakt. 

dezelfde strekking als een jaar 
voordien. Le Soir gaat het verst 
door te hopen dat er voor de 
organisatoren van de mars een 
tweede 'Nurenberg' zal komen. 
The Times „spreekt van 70.000 
betogers, maakt gewag van de ezel 
met het opschrift I want facl-
litiesca/2 de delegatie uit de Voer
streek. " 

EEN WERF-BETOGING 

Veel geschiedenisboeken spre
ken gemeenzaam over de twee 
marsen op Brussel. Het VAK 
heeft evenwel nog een derde, 
vergeefse, poging ondernomen 
om de Vlaamsgezinden naar 
Brussel te krijgen. De eens
gezindheid binnen het Vlaamse 
kamp raakte echter zoek en de 
wegen van minimalisten en 
maksimalisten scheidden. 
Laatstgenoemden wijken 
daarom uit naar Antwerpen. Al 
duurt het een tijdje vooraleer de 
juiste datum van de optocht 
gekend is: op 27 augustus wordt 
27 oktober in Brussel voorge
steld, op 21 september is het al 3 
november in Antwerpen en pas 
op 12 oktober raakt de defi
nitieve datum (10/11) bekend. 

„De federalistische betoging te Ant
werpen staat in een totaal ander 
perspektief dan de vorige Marsen op 
Brussel Het zwaartepunt wordt ver
legd naar het vestigen van een 
Vlaams gezag en een Vlaarrue 
macht in het hart zelf van het 
Vlaamse land. De betoging te Ant
werpen wordt een werf-betoging voor 
de federale gedachte. Haar revo
lutionaire betekenid is, dat voor het 
eerst met een breed eenheïdsfront 
betoogd zal worden voor federale 
struktuurhervormingen.", inter
preteert het VU-weekblad. 

^SSSSife^ 

Tijdens de tweede mars had hetMPWeen tegenbetoging op het getouw 
gezet. De Wailingant'ische boodschap was, om vooral niets aan het 
toeval over te laten, in keurig Nederlands opgesteld: 'Keer naar uw 
dorp!' 
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Cooremans vraagt zich tegelijk De tweede mars op Brussel 
af of de Vlaamse protestmars dit wordt opnieuw wereldnieu-ws 
jaar wel sereen zou verlopen. Er en de kommentaren in de 
was immers teveel 'ophitsing'. Vlaamse en Waalse zijn van 
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De Antwerpse optocht brengt 
opnieuw duizenden moege-
tergde Vlamingen op de been, 
maar het heilige vuur blijkt er — 
onder meer door interne twisten 
in het VAK - toch een beetje uit 
te zijn. Toon Van Overstraeten in 
30 jaar VU: „Inzake opkonut was 
het een goede betoging. De 50.000 
deelnemers maakten indruk en de 
ordewoorden waren duidelijk: fede
ralisme en sociaal-ekonomische 
struktuurhervormingen. De uitwij
king van Brussel naar Antwerpen 
kon echter bezwaarlijk een over
winning geiwemd worden. En binnen 
het Aktiekvmitee scheidden zich de 
wegen: het Davidsfonds liet zijn leden 
vrij om deel te nemen maar deed zelf 
niet mee, het Vermeylenfonds en het 
Willemsfonds haakten af. In de 
traditionele partijen werden de fla
minganten tot de orde geroepen." 
Feit blijft evenwel dat de drie 
marsen hoogtepunten waren in 
het bestaan van de Volksunie: 
de partij kon zich uitstekend 
profileren en de kiezer wist dat 
te -waarderen. 

Geert Vranken 
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