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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

D e politieke analyse van één jaar 

Dehaene II hebben we reeds 

meermaals gemaakt. 

Werkloosheid, EMU en Sociale Zekerheid 

waren zogenaamd de grote uitdagingen. De 

verkiezingen moesten daarvoor vervroegd 

worden. Een jaar lang gebeurde weinig of 

niets. Op geen enkel moment ontsnapte de 

regering aan het juk van de Parti Socialiste en 

de verstarde belangenorganisaties. Het 

Belgisch immobilisme verstikt ondertussen de 

Vlaamse bereidheid tot handelen. In het 

parlement legt de regeringsmeerderheid een 

ware diktatuur op. 

In de eerste plaats is er de EMU-wet. 

De regering wil kost wat kost tot de Europese 

Monetaire Unie toetreden. Dat is 

noodzakelijk, zo argumenteert zij, in het kader 

van de export, de werkgelegenheid en het 

sociaal beleid. Niet-toetreden zou negatief zijn 

voor onze ekonomie, de frank destabihseren 

en de rente verhogen. Via het verlagen van de 

rijksschuld wil de regering opnieuw 

beleidsruimte kreëeren teneinde de 

werkgelegenheid en de pensioenen veilig te 

stellen. 

De begrotingsresultaten van eind '97 

zullen bepalend zijn voor de toetreding. Begin 

'98 worden ze door de Europese partners 

gedelibereerd. Daarom wil de regering elke 

risiko-faktor uitschakelen. Ze wil over de 

mogelijkheden beschikken om de begroting 

'96 bij te sturen, de nodige maatregelen voor 

de begroting '97 te nemen en de uitvoering 

van die maatregelen op te volgen. 

Daarom vraagt Dehaene volmachten tot 

eind augustus '97. Daarmee wil hij de 

uitgaven saneren en de inkomsten door 

middel van belastingen, taksen of accijnzen 

verhogen. Ook aan de Sociale Zekerheid 

zouden veranderingen worden aangebracht, 

terwijl privatiserigen ekstra inkomsten moeten 

opbrengen. 

In principe is de doelstelling om de 

EMU-normen te halen, verdedigbaar. Slechts 

op die manier kan de toetreding tot de 

muntunie veilig worden gesteld. Maar, de 

houding t.a.v. de Maastrichtnormen moet 

vooral ingegeven zijn vanuit de bekommernis 

om de binnenlandse ekonomische en 

budgettaire rampsituatie , resultaat van 40 jaar 

CVP-bewind, recht te zetten. Juist daarom 

moeten gezonde overheidsfinanciën in de 

eerste plaats het uitstippelen van een 

vernieuwend en toekomstgericht sociaal-

ekonomisch beleid mogelijk maken. 

De volmachten staan niet in verhouding 

tot de EMU-doeistellingen. Ze betekenen een 

aanslag op de parlementaire demokratie. Er 

zijn geen valabele argumenten om de 

hoogdringendheid of een noodsituatie in te 

roepen. 

(lees door op blz.4) 

Doodstraf afgeschaft. 

Hugo Thibaut VOS-voorzitter. 

VU reageert op Het Sienjaal_ 

U had het woord 

Virga Jesse-feesten in Hasselt. 
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Bij 

D e tijd is lang voorbij dat een groot 
gezin stichten aangeprezen werd 

als een daad van vaderlandsliefde. De 
oprichter van de Bond van Kroostrijke 
Gezinnen, kolonel Lemercler, had het In 
1921 nochtans zo gezien. Grote ge
zinnen zouden krachten leveren om de 
handel drijvend en de Industrie draai
end te houden, en om In de kolonie te 
gaan werken en, zeker na WOl, om 
manschappen voor een leger te le
veren. 
De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen bestaat dit jaar 75 
jaar, een gelegenheid om de 
gezinsbeweging alle lof te 
betuigen voor haar werk, 
maar ook om de waarde van 
het gezin te beklemtonen 
De Bond Is op tal van ter
reinen een voorloper ge
weest, niet alleen omdat hij 
tijdig Inzag wat de gevaren van een 
dalend geboortecijfer betekenen, maar 
ook omdat hij ouders en hun kinderen 
waardigheid bezorgde. Niet zelden wa
ren ze het mikpunt van roddels en 
plagerijen, werden ze gekleineerd en 
belachelijk gemaakt. Van meetafaan 
stelde de Bond dat grote gezinnen 
geen liefdadigheid nodig hebben, maar 
wel dienen te genieten van tegemoet
komingen die hen, evenzeer als be-
goeden, in staat stellen om een huls te 
verwerven, om te studeren, om op 
vakantie te gaan; om een normaal en 
fatsoenlijk leven te lelden. 
Dat was niet altijd vanzelfsprekend. 

grote gezinnen hebben het vaak moei
lijk gehad, zeker in een tijd dat de vader 
de enige kostverdlener was, In het gezin 
ook bejaarden leefden of een zieke 
werd verzorgd. In die gevallen, en ze 
waren talrijk, heeft de Bond een zeer 
grote rol gespeeld. De gemeenschap Is 
de gezinsbeweging daarvoor alle dank 
verschuldigd. 
Maar de Bond heeft ook op andere 
terreinen verdienstelijk werk geleverd, 
zelfs baanbrekend werk. 

de verjaardag 
van de Bond 

Zo was de BCJG een van de eerste grote 
organisaties die het bestaan van twee 
volksgemeenschappen In België er
kende en zich begin van de jaren zestig 
heeft gefederaliseerd. De Bond heeft 
zijn Vlaamse inspiratie steeds verder 
ontwikkeld, tot vandaag door het vra
gen van de federalisering van de Sociale 
Zekerheid. 
De Bond Is ook steeds een pluralistische 
beweging geweest, alle Ideologische 
overtuigingen kwamen en komen er 
aan bod. In Vlaanderen, waar zuilen 
haast onvermijdelijk zijn, is zo'n ver
schijnsel een ware verfrissing. 

Naast de praktische dienstveriening Is 
de Bond bestendig bezig met studie-
werk over en voor het gezin, hoort en 
adviseert hij politici. Informeert hij 
(jonge) ouders over alle aspekten van 
het maatschappelijke leven. Bejaarde 
ouders van een eertijds groot gezin 
blijven betrokken bij de werking zodat 
er geen breuk tussen de generaties kan 
ontstaan. 
De verjaardag van de Bond valt In een 
tijd waarin het gezin drastische wij

zigingen ondergaat en niet 
langer ,,de hoeksteen van de 
maatschappij" dreigt te zijn. 
Het grote gezin Is schaars ge
worden, hertrouwde gezin
nen zijn geen uitzonderingen 
meer, samenwonenden met 
kinderen komen steeds vaker 
voor. in de meeste gevallen 
zijn, door de toegenomen le

vensduurte, de ouders tweeverdieners. 
Dit brengt niet alleen een daling van het 
geboortecijfer mee, maar zorgt ook 
voor problemen bij opvoeding, oppas 
en relatieverhouding. 
En daar raakt de gezinsbeweging het 
overheidsbeleid Talrijk zijn de kleuters 
en de kinderen die lange uren In scho
lenrefters, op speelpleinen en bij ont
haalmoeders moeten doorbrengen. De 
invloed van deze levenswijze werpt 
reeds jaren een schaduw op het fa
milieleven. Vele voorstellen om daaraan 
te verhelpen werden reeds gedaan, 
maar echt afdoende maatregelen laten 
nog steeds op zich wachten. Het blijft 

behelpen ondanks veel goede wil van
wege ouders, school, grootouders, 
enz... 
ledereen, ook de overheid, weet noch
tans dat het uitblijven van maatregelen 
mee aan de basis ligt van de ont
groening en de vergrijzing van de 
Vlaamse bevolking. Wat uiteindelijk ook 
zal meespelen In de (on-)betaalbaar-
heid van de Sociale Zekerheid. 
Om op dit vraagstuk een oplossing te 
bieden dient een betaald ouderschaps
verlof overwogen te worden, deze 
maatregel zou als voordeel hebben dat 
het geboortecijfer weer op peil kan 
worden gebracht, de gezinstaken beter 
worden verdeeld en de werkgelegen
heid, weliswaar tijdelijk, herverdeeld. 
De grote vraag blijft echter of de re
gerende politieke partijen en de sociale 
pariiners wel zo'n (of een gelijkaardige) 
regeling wensen Het Is raar dat alle 
politieke partijen zich graag als ,,ge
zinspartij" profileren maar op dat vlak 
zo weinig Intlatleven ontplooien. 
Het zou nuttig mocht de politieke we
reld over de partijgrenzen heen en In 
samenspraak met de Bond tot overleg 
komen rond deze problematiek. Want 
de tijd Is rijp dat de Vlaamse overheid 
zich uitspreekt over de prijs dat het wil 
betalen voor een eigen, toekomstge
richt gezinsbeleid. 

Maurlts Van Liedekerke 



Vlaams straatbeeld 
Goeverneur Lode de Witte van Vlaams-
Brabant vraagt de Vlaamse regering een 
voluntaristisch Nederlandstalig beleid te 
voeren in de rand. Zo wil de Witte dat 
er een dekreet komt dat het gebruik van 
andere talen dan het Nederlands in het 
Vlaamse straatbeeld verbiedt. Intussen 
zitten ook de Franstaligen niet stil. In 
navolging van de zopas opgerichte 

Adviesraad voor Franstaligen in de 
Brusselse Rand, willen ze de band met 
Brussel-hoofdstad versterken om op die 
manier een gedwongen assimilatie met 
Vlaanderen te vermijden. Het wordt 
almaar duidelijker dat de 
„pacifikatiewet" van 1988 geen lang 
leven meer beschoren is. Wordt de staat 
niet om de tien jaar hervormd? 

Schiltz 
„Het Vlaams Blok Is een blok aan ons been. Het programma 
van deze partij belet de andere Vlaamse partijen te kiezen 
voor Vlaamse onafhankelijkheid." Dat zei Hugo Schiltz (VU) 
in een snedig debat met Frank Vanhecke (Vlaams Blok) in 
het Zondagse TV-programma „De Zevende Dag". Schiltz 
diende meerdere malen Vanhecke gevat van antwoord die 
weinig meer wist te vertellen dan dat hij opkomt voor zijn 
eigen volk. Even werd het debat hilarisch toen Vanhecke 
verwees naar koning Hassan II van Marokko. Schiltz: „ Met 
één koning hebben we al genoeg problemen, laat die 
andere maar waar hij is." 

• DOORDEWEEKS • 

De liberale partll bestaat 150 
jaar. Het is de oudste partij in België. Ze 
werd opgericht in 1846. iviidden jaren 
1960 werd de partij onder impuls van 
Omer \ön Oudenhove gesplitst en wer
den de antil<lerikale gewaden afgelegd. In 
1992 verruimde Cuy Verhofstadt de PW 
tot de VLD. Met iets minder dan 24 
procent van het aantal Vlaamse stemmen 
wil de VLD van haar negenjarige op-
positiekuur af. 

Na Wivina De Meester (CVP), pleit 
nu ook Vlaams minister voor Migran
tenbeleid Luc Martens (CVP) voor het 
verlenen van gemoontomk stemrecht 
aan migranten van buiten de Europese 
Unie. Naast enkele CVP-tenoren, kan en
kel Agaiev deze eis onderschrijven. On-
afgezien van het Vlaams Blok en som
migen uit de VLD, komen de meeste 
partijen op voor een soepele natura
lisatie. 

Er is heel wat beroering ontstaan 
rond de gefortuneerde Nederlanders 
die uitwUken naar de Vlaamse gemeen
ten net over de Belgisch-Nederiandse 
grens. Deze fiskale vluchtelingen willen 
de Nederlandse vermogensbelasting ver
mijden, trekken in ons land peperdure 
villa's op en zorgen erop die manier voor 
dat het wonen er onbetaalbaar is ge
worden. Minister van Rnanciën, Philippe 
Maystadt (PSC), wil maatregelen treffen. 

In een unicef-rapport, waarin 
het welzijn van de bevolking in de wereld 
wordt beschreven, staat vermeld dat de 
ontwikkelingshulp in de voorbije twintig 
jaar op het laagste peil staat. Het rapport 
pakte uit met een aantal onthutsende 
cijfers. In de ontwikkelingslanden sterven 
jaariijks 600.000 vrouwen aan de kom-
plikaties van zwangershap, bevalling of 
abortus, in de Verenigde Staten leeft 21 
procent van de kinderen onder de ar
moedegrens. Dat zou vooral te wijten zijn 
aan het toenemend aantal eenouder
gezinnen. 

De Nederiands uitgeverij van 
Oorschot boykot de nieuwe spelling. 
De uitgeverij roept kollega-uitgevers op 
hetzelfde te doen. 

Het Westvlaams provinciebestuur 
heeft de jaariijkse kultuurprIJs toege
kend aan de Stichting Ons Erfdeel dat 
onder meer het gelijknamige tijdschrift 
Ons Erfdeel uitgeeft. De prijs wordt toe
gekend aan een persoon of organisatie 
die op uitzonderijjke wijze bijdraagt tot de 
uitstraling en verspreiding van de Ne-
deriandse Kuttuur 
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VU-JONGEREN 

Ook de VU-Jongeren reageren op het 
Coppieters-projekt. Ze vinden het waar
devol dat Coppieters en De Batselier een 
gebaar stellen voor meer samenwerking 
rond progressieve standpunten. Vandaar 
dat de VU het Sienjaal ernstig moet 
nemen. Bovendien hopen de jongeren dat 
de uitgestoken hand naar Agaiev niet 
beperkt blijft tot een media-moment. Ze 
staan erop dat de partij de konkrete 
plannen voor de aangekondigde samen
werking aan de jongeren overhandigd. 

SENAAT 
]an Loones, VU-senator, stelt ernstige 
vragen omtrent de werking van de 
nieuwe Senaat. Eerst en vooral vraagt hij 
zich af waarom de kleinere frakties niet 
betrokken worden bij de bureauwerk-
zaamheden. Loones vraagt dat er min
stens drie bijkomende bureauzitjes zou
den voorbehouden worden aan de klei
nere partijen. Bovendien moet iedere 
senator minstens lid kunnen zijn van twee 
kommissies, met stemrecht. De kleinere 
frakties moeten ook over dezelfde wer
kingsfaciliteiten kunnen beschikken als 
de grotere frakties. 

Laat de praktische werking van de nieuwe 
Senaat te wensen over, dan wordt haar rol 
als ontmoetingsplaats tussen de federale 
staat en de gemeenschappen uiterst mi
nimaal ingevuld. In de plaats daarvan 
richten heel wat senatoren hun pijlen op 
de politieke rol van de Senaat. Deze 
politieke rol is echter voorbijgestreefd, 
hoort vooral de Kamer toe en de nadruk 
erop kan niet anders worden geïnter
preteerd als een unitaire rekuperatiepo-
ging-

De rol van de Senaat als reflektiekamer 
wordt dan ook op een laag pitje gezet. De 
oprichting van de in het regeerakkoord 
voorziene kommissie voor de werking 
van de federale strukturen blijft uit. De 
Senaat weigert het gesprek op gang te 
brengen over verdere stappen in de staats
hervorming. Een kompromis over am-
nesteriënde maatregelen is helemaal uit 
den boze. Kortom, de Senaat als denktank 
voor de verdere staatshervorming en als 
ontmoetings- en verzoeningsplaats tussen 
de gemeenschappen kan en wil haar funk-
tie niet waarmaken. De houding van de 
voorzitter van de Senaat, Frank Swaelen 

(CVP), draagt daar in belangrijke mate 
toe bij. Hij behoort tot de unitaristische 
vleugel van de CVP en streeft ernaar de 
Senaat een „low profile" toe te meten. 

GEZONDHEIDSZORG 
De VU wil van de Senaat een zuivere 
Senaat van de Gemeenschappen maken. 
Bovendien moet de Hoge Vergadering 
verdere stappen in de staatshervorming 
nemen. Die aspiratie werd met kracht 
bijgezet door gemeeenschapssenator 
Chris Vandenbroeke (VU). Hij interpel-
leerde minister van Volksgezondheid en 
Pensioenen, M.Colla (SP), over het ves
tigingsprobleem van de afgestudeerden 
geneeskunde. De federale overheid laat 
immers na te bepalen hoeveel artsen zich 
te komende jaren kunnen vestigen, welke 
verdeelsleutel daarbij zal worden gehan
teerd en of er al dan niet rekening zal 
worden gehouden met regionale verschil
len inzake ziekte- en sterftecijfers. Mi
nister CoUa stipte daarbij aan dat de 
gemeenschappen zich alleszins moeten 
schikken naar federale vestigingsnormen. 
Chris Vandenbrouke: „De Sociale Ze-

Procentendans 

van Boris 

Jeltsln bU de 

Russische 

verkiezingen. 

kerheid, met als onderdeel gezondheids
zorg, is dringend aan federalisering toe. 
Zo niet, zullen er sociale drama's worden 
gekreëerd. Men laat studenten zware en 
lange studies aanvatten om ze dan, bij 
federale wet, de toegang tot de arbeids
markt te verbieden." 

VLAAMS PARLEMENT 
In de komissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement, voorgezeten door/o-
han Sauwens (VU), is een vrij grote kon-
sensus ontstaan over verdere stappen in 
de staatshervorming. Zo staan alle frak
ties de regionalisering van de gemeente
en provinciewet voor. Vlaanderen zou 
dan zelf zijn burgemeesters en gouver
neurs kunnen benoemen, al zou de fe
derale overheid over een adviesmoge-
lijkheid beschikken. De kieswetgeving 
zou een federale bevoegdheid blijven. 
Maar, indien de organisatie van de ver
kiezingen voor de parlementen van de 
gemeenschappen en gewesten gefedera
liseerd zou worden, dan moet dit ook 
gelden ten aanzien van de gemeente- en 
provinciewet. Bovendien moeten de de
kreten tot wijziging van de gemeente-en 
provinciewet met gewone meerderheid 
worden aangenomen. 

RAND 
Aangezien de gemeente-en proviciewet 
gefederaliseerd zouden worden, moet 
deze organieke bevoegdheid ten aanzien 
van het gehele grondgebied gelden. Daar
mee benadrukt het Vlaams parlement het 
belang van hetterritorialiteitsprincipe: de 
Vlaamse regering, aldus de kommissie 
Staatshervorming, moet ook bevoegd 
worden voor de organisatie van het ad
ministratief toezicht in de Brusselse rand 
en in Voeren. Opvallend is dat de kom
missie nog een stap verder gaat. Zo zou 
ook de faciliteitenregeUng op gewestelijk 
niveau behartigd moeten worden. 
In feite stuurt de kommissie daarmee aan 
op de mogelijkheid om veranderingen 
aan te brengen aan de faciliteiten zelf. 
Uiteraard kan daarbij gedacht worden 
aan de afschaffing van de faciliteiten en 
de vervanging ervan door specifieke 
maatregelen voor minderheidsgroepen. 
Konklusie: via de regionalisering van de 
gemeente-en provinciewet pleit het 
Vlaams parlement voor de afschaffing 
van de faciliteiten. Door de organieke 
autonomie zou ook de biezondere meer
derheidsprocedure omzeild worden. De 
faciliteiten zouden worden afgeschaft 
zonder dat een tweederde meerderheid 
en een meerderheid in elke taalgroep 
noodzakelijk is. Aangezien ook een meer
derheid in Wallonië gewonnen is voor de 
organieke autonomie, kunnen de Vla-



Se non è vero... 
r i e t ontslag van Johan Van Hecke als voorzitter van de 
CVP werd door velen aangevoeld als een donderslag bij 
heldere hemel. Niet in het minst door CVP-politici zelf. 
Althans zo deden zij het voorkomen. Zij waren, zo wil 
het verhaal, tot tranen toe bewogen. Dat dat van het 
lachen was, vertelden ze er niet bij. Hét probleem met 
Van Hecke, immers, was dat er niemand tegen kon zijn. 
En nu kan binnen de CVP veel, maar niet zonder 
tegenstanders te hebben. Van Hecke was te braaf. Hij 
had de media mee, hij had concertorganisator Herman 
Schueremans en hij had zelfs Paul Staes niet tegen. 

Van Hecke had beter moeten weten en een voorbeeld 
nemen aan zijn meest suksesrijke kollega's. Neem nu 
zo'n Theo Kelchtermans: dat bouvrt maar, dat knoeit 
wat met werkloosheidsstatistieken, ... Om al deze 
redenen vindt niet alleen Johan Sauwens hem wat 
omstreden, maar zowat de halve wereld. Kortom: 
niemand is echt voor Theo. Voor Dehaene, Smet, de 
beide Van Rompuys, Delcroix,... geldt hetzelfde. Geen 
enkele CVP'er met enig gezag of men is ertegen. 
Vandaar ook dat deze figuren stemmen halen als geen 
ander: de Vlaming kiest graag voor de zwakste. 
Om de CVP terdege te destabiliseren bestaat er dan ook 
maar één teorie: deze van de fanklub. Stel U even voor: 

Kelchtermans toegejuicht door alle Vlaamse natuur
liefhebbers en Paul Staes, Dehaene murw geapplau
disseerd door alle tegenstanders van Club Brugge, Smet 
met dweil en verfborstel begroet door de PWA'ers, de 
Van Rompuys door hun familie. Gezien er alleen nog 
maar winnaars zullen zijn bij de kristen-demokraten, is 
vanaf dan geen hond meer geïnteresseerd in hun doen en 
laten. 

Voor Van Hecke is het dan gewoon nog wachten tot deze 
nieuwe rage ontketend zal worden. Pas vanaf dan zullen 
zijn schaduwkanten ten volle belicht worden, pas vanaf 
dan maakt hij opnieuw kans om de macht te grijpen. 

^ DOORDE 

mingen die procedure hard maken. Voor
lopig dient Agalev zich aan als de meest 
fervente tegenstander van de Vlaamse 
kontrole over de faciliteitengemeenten. 
De groene hebben er immers alle elek-
torale belang bij de tweetalige kieslijsten 
in de rand te behouden. 

BRUSSEL 
Biedt de regionalisering van de gemeente
en provinciewet heel wat perspektieven 

inzake de rand, dan rijst natuurlijk de 
vraag wat men met de Brusselse ge
meenten zal aanvangen. Het Brussels 
hoofdstedelijk gewest zou immers in de 
mogelijkheid worden gesteld de Vlamin
gen in de Brusselse gemeenten uit te 
schakelen. Juist daarom eist de kommissie 
Staatshervorming de nodige wettelijke 
waarborgen voor de positie van de Vla
mingen in de Brusselse gemeentebestu
ren. Men denkt daarbij aan een minimum 
vertegenwoordiging van 1/3 mandaten. 
In het vooruitzicht van de onvermij
delijke onderhandelingen met de Frans-
taligen, tekent het Vlaams parlement nu 
reeds een taktisch-strategische onderhan
delingspositie uit. Zo willen de Vlamin
gen ten alle prijze vermijden dat de or
ganieke autonomie over de rand gekop
peld zou worden aan kompromissen met 
betrekking tot Brussel. In het verleden 
heeft dit al te vaak tot pijnlijke toe
gevingen geleid. Vandaar dat eerst de 
noodzakelijke waarborgen voor de Vla
mingen in de Brusselse gemeentebesturen 
geregeld moeten worden via een federale 
wet. Nadien zou de organieke regeling 
ten aanzien van de Brusselse gemeenten 
goedgekeurd worden in de Hoofdste
delijke Brusselse raad. Voor die geod-
keuring zou een meerderheid van stem
men in elke taalgroep noodzakelijk moe
ten zijn. 

Konklusie: waarborgen voor de Vlamin
gen in Brussel worden gekoppeld aan die 
paritaire garanties die de Franstaligen 
reeds verkregen op federaal niveau. Dat is 
niet meer dan een gerechtvaardigde eis. 
Sinds 1970 hebben de Vlamingen hun 
nationale meerderheidsaspiraties moeten 
laten vallen. Het is nu aan de Franstaligen 
om enige goede wil aan de dag te leggen. 
Zeker als men rekening houdt met het feit 
dat de gewaarborgde vertegenwoordi
ging van de Vlamingen in het tweetalige 
Brussel beperkt zou blijven tot een 1/3 
vertegenwoordiging. Of men die drang 
naar een meer gelijkmatige verhouding in 
alle, en dus ook de Brusselse instellingen, 
als een stap naar verdere federalisering 
dan wel konfederalisering aanziet, doet 
weinig terzake. In feite gaat het hier om 
een woordelijke diskussie, al is ze niet 
zonder belang. De „federalisten" willen 
de instellingen laten werken zoals ze zijn. 

De „konfederalisten" eisen een door
gedreven en konsekwente toepassing van 
de federale principes: paritaire verhou
dingen in de tweetalige gebieden, ge
koppeld aan een integrale toepassing van 
het territorialiteitsprincipe in de eentalige 
gebieden. Door die principes toe te pas
sen, evolueert een land met twee grote 
gemeenschappen automatisch naar een 
konfederaal opgevat model. Merkwaar
dig dat de „unionistische federalisten" 
dat niet willen inzien. 

VLAAMS BLOK 
Karel Dillen was zo vaderlijk vriendelijk 
de nieuwe voorzitter van het Vlaams Blok 
Frank Vanhecke een uiterst intellegente 
raad mee te geven: wees een pitbull, brave 
jongen en je komt er wel. De nieuw
bakken voorzitter heeft deze raad zo
danig letterlijk opgevat dat hij nu reeds 
seniele praat uitslaat. Op zijn eerste pers-

konferentie betreffende een Brussels Ak-
tieplan riep Vanhecke uit „Waalse dieven, 
laten we scheiden". Eerst en vooral is het 
aangewezen om je in Brussel tot de Frans
taligen te richten en niet tot de Walen. 
Maar goed, dat zal wel een interpre
tatiefoutje geweest zijn. En blaffende 
honden bijten niet, zo zou je kunnen 
denken. Toch is een pitbull een meer dan 
gevaarlijke hond. De Vlaamse Brusselaars 
moeten dan ook op hun hoede zijn voor 
de vierpoters. Als honden dweilen de 
blokkers alle straten af, snuffelen ze in de 
meest verscheiden Vlaamse verenigingen 
en „en passant" kwispelen ze ook naar 
hun Franstalige diergenoten. De dierlijke 
instinkten raken elkaar en hebben niet 
veel woorden nodig om over enkele jaren 
de demokratische Vlaamse krachten in 
het Brussels parlement tot een minimum 
te herleiden. Alle staatshervormingspistes 
ten spijt, zou dit een ramp inhouden. 

M et een overgrote meerderheid keurde de Kc 
afschaffing van de doodstraf goed. Wat 

dode letter was, werd nu eindelijl< be 
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OOOSil 
De debatten over het wetsontwerp van 
minister van Justitie Stefaan De Clerck, 
over de afschaffing van de doodstraf, 
waren er geen van de historische soort. 
Daar waren twee redenen voor: het gros 
van de Kamerleden voigde op hetzelfde 
moment de kommissies rond de kader
wetten en de doodstraf zelf werd toch al 
niet meer uitgevoerd. 
De diskussie over het al dan met bewaren 
van de exekutie als strafmaatregel bestaat 
sinds de Invoering ervan. Tot op heden 
konden de diverse wetsvoorstellen en -
ontwerpen evenwel niet rekenen op vol
doende, goedkeurende steun. Bij het ont
werp van De Clerck was dat wel het geval, 
mogelijk omdat het enkel een afschaffing 
van de doodstraf voorop stelt en geen 
voorstellen bevat omtrent de uitvoering 
van andere straffen. Een debat daarover 
zal eerdaags gehouden worden in de Ka
mer. 
Gezien de straf zelf wél nog werd uit
gesproken, maar niet meer werd uitge
voerd, waren de etische argumenten bij 
de debatten van een minder groot be
lang. De afschaffing ervan gebeurde niet 
omdat het doden van kriminelen onmen
selijk is, maar omdat het behoud van de 

maatregel weinig praktisch wa 
den wensen misdadigers niet 
veren aan een land waar, zoa 
kort België, de doodstraf nog i 
In dat verband liggen de proble 
uitlevering van Patrick Haemei 
in het geheugen. 
Daarenboven werkte het uitspi 
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De debatten over het wetsontwerp van 
minister van Justitie Stefaan De Clerck, 
over de afschaffing van de doodstraf, 
waren er geen van de historische soort. 
Daar waren twee redenen voor: het gros 
van de Kamerleden volgde op hetzelfde 
moment de kommissies rond de kader
wetten en de doodstraf zelf werd toch al 
niet meer uitgevoerd. 
De diskussie over het al dan met bewaren 
van de exekutie als strafmaatregel bestaat 
sinds de invoering ervan. Tot op heden 
konden de diverse wetsvoorstellen en -
ontwerpen evenwel niet rekenen op vol
doende, goedkeurende steun. Bij het ont
werp van De Clerck was dat wel het geval, 
mogelijk omdat het enkel een afschaffing 
van de doodstraf voorop stelt en geen 
voorstellen bevat omtrent de uitvoering 
van andere straffen. Een debat daarover 
zal eerdaags gehouden worden in de Ka
mer. 
Gezien de straf zelf wél nog werd uit
gesproken, maar niet meer werd uitge
voerd, waren de etische argumenten bij 
de debatten van een minder groot be
lang. De afschaffing ervan gebeurde niet 
omdat het doden van kriminelen onmen
selijk is, maar omdat het behoud van de 

maatregel weinig praktisch was. Veel lan
den wensen misdadigers niet uit te le
veren aan een land waar, zoals tot voor 
kort België, de doodstraf nog in voege is. 
In dat verband liggen de problemen bij de 
uitlevering van Patrick l-iaemers nog vers 
in het geheugen. 
Daarenboven werkte het uitspreken maar 
niet uitvoeren van de straf misleidend: 
een duidelijk onderscheid tussen 'levens
lang' en 'de doodstraf' bestond niet meer. 
De wetgever had die gradatie nochtans 
voorzien. Een ander motief tot afschaf
fing, tenslotte, was het ontbreken van een 
preventieve uitwerking. Het bestaan van 
de doodstraf kon de kriminaliteit niet 
voorkomen. 
Het goedgekeurde ontwerp bepaalt dat 
de afschaffing 'absoluut' is. Welk het mis
drijf ook, de doodstraf wordt niet meer 
uitgevoerd, maar vervangen doorlevens-
lange opsluiting of hechtenis Om toch 
een gradatie te behouden in strafmaat 
wordt het vroegere 'levenslang' omgezet 
in een straf van bepaalde duur tussen de 
20 en 30 jaar. 
Met deze afschaffing heeft ook de VU een 
kleine slag thuis gehaald. Klein omdat haar 
eigen voorstellen steevast naar de prul-

ienmaVid verwezen werden. De VU diende, 
in de persoon van Oswald Van Ooteghem. 
in 1974 al voor een eerste keer een wets
voorstel tot afschaffing in. Later heeft de 
partij zelf nog meerdere soortgelijke voor
stellen Ingediend of mede onderschre
ven. Het waren vooral de Waalse soci
alisten die telkenmale dwars gingen liggen 
omdat zij zich niet konden verzoenen met 
een afschaffing die ook gold voor oor
logsmisdaden. Blijkbaar waren de PS-
geesten rijp om dat nu wel te doen. 
Voorafgaand aan de goedkeuring van het 
aktuele ontwerp was het Geert Bourgeois 
die de kommissievergaderingen over het 
voorstel bijwoonde, in zijn rede voor de 
Kamer gaf hij te kennen dat de Vü zich 
volledig achter het ontwerp kon scharen, 
maar hij betreurde het dat de afschaffing 
niet gebaseerd was op etische gronden. In 
een beschaafde samenleving zou het 
recht op leven zo fundamenteel moeten 
zijn dat niemand eraan mag raken, ook 
met in naam van misdaadbestrijding. Om 
te voorkomen dat een volgend parlement 
de doodstraf opnieuw zou invoeren, 
vraagt de vu een grondwettelijke ver
ankering van de afschaffing, zoals dat in 
bv. Duitsland reeds het geval is. 
Niet alle Vlaamse partijen kunnen er zich in 
de toekomst op beroemen de doodstraf 
mee afgeschaft te hebben. Geheel in de 
lijn van haar 'onvelligheidsstandpunten' 
weigerde het Vlaams Blok het ontwerp 
goed te keuren. De afschaffing zou een 
'zoveelste negatief signaal naar de be
volking en naar potentiële misdadigers' 
zijn. Dat gegeven had voor de rechts-
konservatieve partij nochtans hét argu
ment bij uitstek kunnen zijn om de dood
straf mee in de ban te slaan . 

(gv) 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Daartegenover heeft het opheffen van de 
Brusselse „cordon-sanitair" geen enkele 
zin. De Vlaams-Brusselse politici moeten 
dringend de boer op. Steeds meer ver
wacht een onzeker kiespubhek persoon
lijk kontakt. Antwerpen heeft dit dui
delijk aangetoond. 

Studio 
Herman 
Telrlinck op 
stelten. 
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ienmaVid verwezen werden. De VU diende 
in de persoon van Oswald Van Ooteghen 
in 1974 al voor een eerste keer een wet; 
voorstel tot afschaffing in. Later heeft d 
partij zelf nog meerdere soortgelijke vooi 
stellen Ingediend of mede onderschre 
ven. Het waren vooral de Waalse soc 
alisten die telkenmale dwars gingen ligge 
omdat zij zich niet konden verzoenen me 
een afschaffing die ook gold voor ooi 
logsmlsdaden. Blijkbaar waren de PS 
geesten rijp om dat nu wel te doen. 
Voorafgaand aan de goedkeuring van he 
aktuele ontwerp was het Geert Bourgeo 
die de kommissievergaderingen over he 
voorstel bijwoonde, in zijn rede voor d 
Kamer gaf hij te kennen dat de Vü zie 
volledig achter het ontwerp kon scharer 
maar hij betreurde het dat de afschaffln 
niet gebaseerd was op etische gronden. I 
een beschaafde samenleving zou he 
recht op leven zo fundamenteel moete 
zijn dat niemand eraan mag raken, oo 
met in naam van misdaadbestrijding. Or 
te voorkomen dat een volgend parlemer 
de doodstraf opnieuw zou invoerer 
vraagt de vu een grondwettelijke vei 
ankering van de afschaffing, zoals dat i 
bv. Duitsland reeds het geval is. 
Niet alle Vlaamse partijen kunnen er zich i 
de toekomst op beroemen de doodstrs 
mee afgeschaft te hebben. Geheel in d 
lijn van haar 'onvelligheidsstandpunter 
weigerde het Vlaams Blok het ontwer 
goed te keuren. De afschaffing zou ee 
'zoveelste negatief signaal naar de be 
volklng en naar potentiële mlsdadigen 
zijn. Dat gegeven had voor de recht: 
konservatieve partij nochtans hét argi 
ment bij uitstek kunnen zijn om de dooc 
straf mee in de ban te slaan . 

i9% 



stof tot spreken 
Uit het overlopen van de parlementaire 

vragen en antwoorden, dit keer die in het 

Vlaams Parlement, blijkt hoe gevoelig 

politici van het Vlaams Blok zijn voor 

mediaberichtgeving. Gezien zijn statuut 

vooral voor die van de neutrale BRTN. 

Sommige VB-parlementairen vragen 

botweg een inhoudsanalyse van een heel 

jaar 'Actueel'. Anderen vallen over het 

woord 'omstreden' als adjektie f gebruikt 

bij de Schaarbeekse politiekommissaris 

waarover, inderdaad, nogal wat 

meningsverschillen bestaan. Maar echt 

belangrijk is natuurlijk de info voor 

duivenliefhebbers. VB'er Frans Wymeersch 

betreurt het dat de Duivenbond voor dit 

'perfekt weerbericht, dat uur na uur 

wordt opgevolgd' een vergoeding moet 

betalen. 'Is deze berichtgeving niet van 

algemeen belang?' vraagt hij zich af. 

Eigen blauwe geschelpte eerst! 

^ WETSTRAAT ^ 

Met de volmachten wordt het parlement voor 
een periode van 15 maanden buitenspel 

gezet. Nooit voordien vroeg een regehng 
volmachten voor zo'n lange periode. De regering 

verplicht het parlement daarbij opzij te gaan staan 
voor het vervullen van zijn meest essentiële 

opdracht: het beheer van de staatsfinanciën. 

Werkgelegenheid: 
niets nieuws 

4 

Belastingen verhogen, uitgaven verlagen, 
staatsinstellingen privatiseren. Het zijn 
materies waarover in een normale de-
mokratie het parlement en niet de re
gering het laatste woord heeft. Dit is dan 
ook in strijd met het rechtsbeginsel dat 
zegt dat „geen enkele belasting kan wor
den opgelegd aan een burger", als die 
belasting niet beslist is door een „be
raadslagende vergadering die demokra-
tisch is verkozen" - zoals dit door het 
Arbitragehof in een arrest van 13 sep
tember '95 werd bevestigd. 
Of men tegen eind '97 het begrotings
tekort kan terugdringen tot 3% van het 
BBP, heeft niets te maken met de gevolgde 
procedure en de zogenaamde parlemen
taire traagheid, maar wel met de aard, de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van 
de genomen maatregelen. 
De 60%-norm halen tegen '97 is niet 
mogelijk. Maar ook de stelhng van be
grotingsminister Van Rompuy (CVP) dat 
de schuldratio (de verhouding van de 
overheidsschuld ten opzichte van het 
Bruto Binnenlands Produkt) tegen het 
jaar 2016 de 60% zou bereiken is hoogst 
twijfelachtig. Daarvoor wordt teveel een 
beleid gevoerd dat het moet hebben van 
ééimialige maatregelen, in de plaats van 
strukturele ingrepen. 

CYNISCH 

De Maastrichtnormen komen vandaag 
niet uit de lucht gevallen. Het tijdschema 
werd reeds lang geleden vastgelegd. Het 
voorbije jaar heeft de regering echter 
nagelaten te doen wat zij moest doen: 
regeren. De hoogdringendheid inroepen 
om het eigen falen te verdoezelen, is wel 
erg cynisch. Nochtans zijn de normale 
parlementaire begrotingsprocedures -
vooral sinds toenmalig VU-begrotings-
minister Hugo Schiltz (VU) hierin orde 
op zaken stelde - meer dan bruikbaar om 
de nodige maatregelen via de normale 
parlementaire weg te nemen. Het me

chanisme van begrotingsopmaak in het 
najaar en begrotingskontrole in het voor
jaar biedt voldoende waarborgen om 
doelmatig optreden mogelijk te maken. 
Volmachten zijn daartoe volkomen over
bodig. 

Er doet zich bovendien helemaal geen 
noodsituatie voor. De inflatie en de ren
tevoeten zijn laag, de Belgische munt staat 
sterk. Volgens de eerste minister is, af
gaande op de gegevens die hij verstrekte 
tijdens de toelichting over het toekomst
plan voor de werkgelegenheid, alles on
der kontrole. Opvallend in het ontwerp 
van de regering is opnieuw het feit dat ze 
meer belang hecht aan het onderhouden 
van goede relaties met de belangengroe
pen dan met het Parlement. De normale 
adviesprocedures zullen - zij het in ver
korte vorm - gevolgd worden. Het par
lement daarentegen moet het stellen met 
de mededeling van de besluiten aan de 
voorzitters van Kamer en Senaat voor
aleer ze in het Belgisch Staatsblad ge
publiceerd worden en nadien bekrachtigd 
worden. 

De VU-fraktie zal ondermeer amende
menten op het regeringsontwerp indie
nen: om de regering te verplichten inzake 
alle belastingsaangelegenheden de nor
male parlementaire procedures te volgen, 
om de regering te dwingen het Parlement 
op een volwaardige wijze te informeren 
en om de duurtijd van de volmachten in te 
korten. 

WERKGELEGENHEID EN 
KONKURRENTIEVERMOGEN 

De regering bouwt met deze kaderwet 
voort op het toekomstkontrakt voor de 
werkgelegenheid dat door de sociale 
partners - met uitzondering van het 
ABW - werd goedgekeurd. De lonen 
moeten worden afgestemd op de loon
ontwikkeling in Duitsland, Frankrijk en 
Nederland, onze belangrijkste handels
partners. De wet op de handhaving van 

het konkurrentievermogen moet hier
voor worden aangepast. Binnen dit kader 
blijven loonindexering en baremieke ver
hogingen gevrijwaard. De uitwerking van 
konkrete maatregelen hiervan laat de 
regering in grote mate aan de sociale 
partners over. Tweejaarlijks worden in 
het interprofessioneel akkoord de maxi
mum marges beschikbaar voor de evo
lutie van de nominale loonkost en de 
werkgelegenheidsmaatregelen voor de 
volgende twee jaar vastgelegd. Binnen de 
loonvork, bepaald door de loonnorm en 
de indexaanpassingen, is ruimte voor 
sektoriële of bedrijfsakkoorden over 
loonsverhogingen. Winstdeelnemingen 
vallen buiten de loonnorm. Slechts indien 
dit overleg mislukt, wordt aan de koning 
de bevoegdheid verleend om zelf op te 
treden. 

WERKGELEGENHEID NIET 
PRIORITAIR 

Inzake de werkgelegenheidsmaatregelen 
wordt het voordeelbanenplan verlengd, 
en blijft het stelsel van de tewerkstel
lingsakkoorden van toepassing. Brugpen
sioen wordt in principe mogelijk vanaf 60 
jaar, halftijds brugpensioen vanaf 58. 
CAO's kunnen hiervan afwijken (58 en 
56 jaar). De arbeidstijd kan voortaan op 
jaarbasis gespreid worden, soepele deel
tijdse arbeid wordt voortaan gemakke
lijker en interimarbeid wordt bevorderd. 
De arbeidstijd wordt, in die sektoren 
waar dit nog niet het geval was, ver
minderd tot 39 uur. 

Uit dit geheel blijkt dat noch de regering 
noch de werkgevers- en werknemers
organisaties de strijd tegen de werkloos
heid als prioritair doel stellen. De re
gering beperkt haar ambities tot de 3%-
norm. De werkgevers willen hun winsten 
niet aangetast zien. De vakbonden slagen 
er niet in hun basis solidariteit te doen 
opbrengen met de massa werklozen. De 
wetenschap dat vooral de hoge loon

kosten een nefaste invloed uitoefent op 
de werkgelegenheid heeft regering, pa
tronaat en vakbonden er nog steeds niet 
toe aangezet hieraan de nodige kon-
sekwenties te verbinden. Het feit dat de 
werkgelegenheidsproblematiek en de 
modernisering van de Sociale Zekerheid 
in verschillende ad hoc-kommissies van 
het Parlement worden besproken, is hier
van een treffende illustratie. 
Wij kunnen ons aansluiten bij het op
leggen van een loonnorm op basis van de 
evolutie bij onze belangrijkste handels
partners. Toch stellen we ons vragen bij 
de haalbaarheid van een interprofessi
oneel akkoord hierover. De sociale part
ners hebben immers bewezen moeilijk tot 
een konsensus te kunnen komen. 
Eveneens kunnen we ons vragen stellen 
bij het ongenuanceerde behoud van de 
index, daar waar een evolutie in de rich
ting van „centen" en geen „procenten" 
opportuner zou zijn. 
Van de ambitieuze doelstelling om de 
werkloosheid te halveren is nog weinig 
terug te vinden. Het overgrote deel van 
wat wordt voorgesteld is de voortzetting 
van reeds vroeger ingevoerde maatre
gelen: voordeelbanenplan, tewerkstel
lingsakkoorden. De oogst van dergelijke 
maatregelen is ofwel zeer beperkt, ofwel 
zorgt hij voor een verdringing van die 
groepen die net niet voor de maatregelen 
in aanmerking komen. Van maatregelen 
ten gunste van arbeidsherverdeling is ook 
geen sprake. De invoering van de 39-
urenweek kan bezwaarlijk als een door
braak inzake arbeidsduurverkorting wor
den aanzien. 

Naast het invoeren van een loonnorm 
moet er, daarentegen, een substantiële en 
algemene verlaging van de werkgevers
bijdrage aan de Sociale Zekerheid wor
den doorgevoerd. In de zorgsektor moe
ten deze inspannignen tot het kreëeren 
van volwaardige tewerkstelling leiden. 
Ten aanzien van de grote groep struk-
tureel langdurig werklozen, een groep die 
voor de arbeidsmarkt dreigt verloren te 
gaan, moeten de inspanningen opgedre
ven worden. Een aantal drempels die 
vandaag de arbeidsmarkt sterk hinderen, 
moet worden weggenomen. En verder 
betaan er nog tal van mogelijkheden om 
de arbeid beter te verdelen. Sektor per 
sektor moeten diverse systemen en va
rianten van arbeidsherverdeling op hun 
haalbaarheid getoetst worden. 

Koen Van Caimere 

Volgende week: 

de sociale kaderwet 



H et Verbond Vos heeft sinds 28 mei 1996 een 

nieuwe algemeen voorzitter, de 70-jarige dr. 

Hugo Thibaut. Voor het eerst een voorzitter die geen 

oudstrijder is. Kan er dan nog wel sprake zijn van 

een oudstrijdersvereniging f 

^' VLAAMSE BEWEGING <& 

Het Verbond Vos heeft zich sinds 1994 -
met de 75ste verjaardag van de oprichting 
van het Verbond der Vlaamse Oud-Strij-
ders - geleidehjlc omgevormd tot de mo
rele en rechtmatige erfgenaam van de 
legendarische VOS-sen. 
Het Verbond VOS is momenteel een 
volwaardige en erkende sociaal-kultureie 
vereniging met een radikaal Vlaams-pa
cifistisch programma en niet langer een 
oudstrijdersvereniging. 
De inhoudelijke v^er- p w ^ ^ _ ^ 
king blijft echter geïn- ^ ^ t j V I 
spireerd door de grote 
basisideeën waarmee de VOS-sen tijdens 
het Interbellum een vooraanstaande en 
vooruitstrevende rol speelden in het 
emancipatieproces van de toenmalige 
Vlaamse beweging. 

Het huidige programma is de hertaling 
van het Ijzertestament voor moderne 
Vlamingen in het Vlaanderen en de we
reld van morgen. De essentie is dat VOS 
daarmee de aanzet wil geven tot een 
andere en betere vorm van „Vlaams be
wegen" nl. met „nieuwe Flaminganten" 
in het kader van een Vlaams Burger
forum. 

Het bovenstaande geheel vraagt natuur
lijk om gemotiveerde uitvoerders. De 
systematische verjonging van het be-
stuurskader levert het bewijs van het 
vertrouwen in het vooruitstrevende pro
gramma en de bevestiging van het geloof 
in de slaagkansen van het projekt. 
Met de keuze van de opvolger voor 
Herman Vandezande krijgt het Verbond 
VOS voor het eerst in zijn geschiedenis 
een voorzitter die zelf nooit oudstrijder is 
geweest. Dit is dus veel meer dan een 
symbolische keuze; de hervorming van 
een oud-strijdersorganisatie naar een so
ciaal-kultureie vereniging met een 
Vlaams-pacifistisch programma krijgt 
daarmee nieuwe impulsen en een de
finitieve wending. 

De nieuwe algemeen voorzitter, Hugo 

Thibaut, is een geboren West-Vlaming 
(°1926) en studeerde Geneeskunde en 
Orthopedische heelkunde. Door omstan
digheden (waarbij de na-oorlog een be
langrijke rol speelde) kwam hij in Ant
werpen terecht. Van jongsaf en van huis-
uit kent hij VOS van dichtbij: zijn vader 
en schoonvader waren strijdende flamin
ganten en VOSsen. Naast familiesenti
ment speelde het besef dat VOS reeds 
kort na de Grote Oorlog de eerste po
litieke vredesorganisatie was in Vlaan
deren, een belangrijke rol. 
Het blijft verbazen dat de meeste oud-
strijdersverenigingen in de omringende 
landen - waar ook de organisaties van 
verzetsstrijders toe behoren - eerder haat 
en wrok dan verzoening en vrede ver
kondigen. 

Dr. Thibaut was aktief in de medische 
wereld zowel op wetenschappelijk als op 
syndikaal vlak en in ziekenhuizen. Naast 
zijn familale bekommernis hebben de 
Vlaamse beweging en de erbij aanslui
tende politieke en sociaal-kultureie or
ganisaties steeds zijn volle inzet en steun 
genoten. 

Toen hij gepolst werd om Herman Van
dezande op te volgen heeft hij de vraag 

sympatisanten, ook jongeren, ook men
sen vreemd aan de traditionele Vlaamse 
beweging, zich ten volle inzetten. 
De specifieke taak en opdracht door VOS 
moeten de hertaling zijn van het IJ-

nieuwe VOS-voorzitter 
positief beantwoord omdat hij zich vol
ledig kan terugvinden in de nu nog steeds 
aktuele VOS-doelstellingen. Dit pro
gramma steunt volledig op de Vlaamse 
pacifistische boodschap, gestoeld op „de 
ondeelbare drie-eenheid" van het IJzer-
testament: geen „zelfbestuur" zonder 
vrede en verdraagzaamheid, „nooit meer 
oorlog" kan niet zonder vrijheid en ver
draagzaamheid en „godsvrede" leeft niet 
zonder vrede en vrijheid. Voor deze 
boodschap kan een bredere groep van 

zertestament naar de problemen en de 
mensen van nu. „Zelfbestuur" stelt nu 
meer en meer problemen van inhoud, 
maar ook de vorm dient nog verder 
bepaald (bv. wat betreft de plaats van 
Vlaanderen in België, Benelux, Eu
ropa...). 

Het „Nooit meer oorlog" blijft een mo
rele uitdaging ook in het sinds 50 jaar 
oorlogsvrije Westen (Noord-Ierland, Bos
nië, Afrika, de wapenhandel, Unprofor, 

enz.). En hoe moeilijk de „Godsvrede" te 
bekomen is in eigen land, zelfs binnen de 
Vlaamse beweging, is genoegzaam be
kend. Deze idealen breed uitdragen, en 
voor de verwezenlijking van deze idealen 

zoveel mogelijk mensen 
motiveren, gelijkgezin
den, minder-gelijkge
zinden en zelfs anders

gezinden, is een andere taak voor het 
Verbond VOS. 

Vlaanderen heeft méér nood aan bruggen 
dan aan loopgraven! 

VOS rekent daarom op de steun van al 
wie zich in het radikaal Vlaams-paci
fistisch programma kan terugvinden, on
geacht haar of zijn ideologische of fi
losofische overtuiging. 

Hugo Van Hemebyck, 
algemeen sekretaris van VOS 

Dr. Hugo 
Thibaut, de 
nieuwe vos-
voorzltter. 

Er zijn op de wereld maar weinig mensen die 
zo mijnjeugd hebben verblijd als Nonkel Fons. 
Verleden week vrijdag is hij op 84-jarige leef
tijd in de abdij van Averbode overleden maar 
hij zal voor ons altijd dé Nonkel blijven die ons 
wekelijks van leesvoer voorzag. 
Voor het kind dat we waren lag Everbeur ver 
weg en in onze verbeelding zagen we een 
gigantische fabriek waaruit de Vlaamse Film
pjes, de Zonnelanden, de vakantieboeken en 
ander plezierig leesgehef onophoudelijk naar 
buiten stroomden. Aan de wondermachine, 
bijgenaamd de Goede Pers, waaruit de boek
jes vielen stond Nonkel Fons, dachten wij Die 
werden dan, maar geen kind wist hoe, naarde 
scholen overal in Vlaanderen gebracht. 
Eén keer per week deelde de meester de 

• ACH ZO • 

af en na de vakantie het kleed aan en ,,bin
nen". 
Reeds in 1954 werkte De Kesel mee aan 
Zonneiand, het tijdschrift van de Eucharis
tische Kruistocht. Wie vandaag in dichte 
drommen..., het strijdlied van die kinder-
beweging, herleest loopt een lichte nlling 
over de rug. 
,,De Kruisvlag wappert hoog, die ons/Naar 't 
kleurend oosten wijst;/ Wijl boven Ons hoof
den de zegezon,/ De stralend' Hostie rijst..." 
In 1955 verscheen Spooken op de ruwe 
helde, de bestseller van John Flanders (Jean 
Ray). Het zou het begin worden van een lange 
samenwerking tussen de Gentse fantast en 

Nonkel Fons 
tijdschriftjes uit. Op de belangrijkste dag van 
de week, de Zonnelanddag. Een kinderhand 
was toen nog gauw gevuld. 
Zonneiand, Zonnekinden welke titels er later 
ook bijkwamen, ontelbare generaties 
Vlaamse kinderen genoten ervan Helemaal 
genieten was het van de kerst-, paas- en 
vakantieboeken. Wondere boeken met pren
ten in om te kleuren, te knippen, met ver
halen en raadsels, met spelletjes. 
Veel later vernamen we dat Nonkel Fons een 
Norbertijnerpater was en eigenlijk Daniël De 
Kesel heette en er bovendien nog uitzag als 
een gewone mens. 
De Kesel werd in 1912 te Adegem geboren en 
trad in 1950 in de abdij van Averbode in. Dat 
was nog de tijd dat kloosterorden er geen 
gras lieten over groeien, eens van de latijnse 

de Goede Pers, de Vlaamse Filmpjes stonden 
en staan trouwens nog steeds op een hoog 
peil. 

• Over John Flanders gaat de anekdote dat hij 
zijn verhalen aan de keukentafel van de paters 
schreef en de velletjes één na één naar de 
zetterij bracht. 
Flanders zal wellicht de beroemdste van alle 
Fllmpjesschrijvers blijven, maar alleen Nonkel 
Fons wist wie verhalen heeft ingestuurd, want 
de auteurs publiceerden meestal onder pseu
doniem. Er zaten ook grote namen tussen 
heeft hij mij ooit verteld. Als ik mij niet vergis 
was er ook Renaat Van Elslande bij.. 
De initiatieven van Nonkel Fons waren talrijk, 
In 1956 werd hij hoofdredakteur van de 
tijdschriften. Onder de bezetting sprak de 
Duitse censuur een mondje mee maar Nonkel 

Fons verving de persen door de stencilma
chine en bracht Zonneiand per fiets in Vlaan
deren rond. In 1955 werd hij ook hoofd
redakteur van Averbodes Weekblad, in het 
expojaar richtte hij Zonnekind op, later Do-
remlen nog later Zonnestraal. Averbode ver
zorgde ook Franstalige titels voor Wallonië en 
Luxemburg. Op een bepaald ogenblik had het 
zelfs de grootste drukkerij van de Benelux 
Uitgeverij Averbode groeide uit tot een van 
de belangrijkste kinder- en jeugdboekenuit
gevers met suksesauteurs als Henri Van Daele, 
Gregie de Maeyer, Jaak Dreesen, Roger Schoe-
mans, Ed Franck, Paul Kustermans. De werken 
zijn voortreffelijk uitgegeven en kinderen die 
er met door bekoord worden, zullen nooit 
leesbeesten worden 

Ja, de persmedeling uit Averbode heeft gelijk, 
met Nonkel Fons wordt een van de grote 
hoofdstukken van haar uitgeverij afgeslo
ten. 
Nonkel Fons zal wellicht nooit een standbeeld 
krijgen met gevleugelde woorden op als ,,hij 
leerde zijn volk lezen" of zo. Al zou hij dat wel 
verdienen. Zijn plaats zal tussen de anderen 
liggen, een heer tussen de Witheren. Niet ver 
waar Ernest Claes ligt en Stephanie Vetter. 
Toen wij eens met kollega's (de zoveelste 
„blonde Tongerio" in de hand) de verjaardag 
van de uitgeverij stonden te vieren merkte 
een kritische kollega op dat de Goede Pers ook 
veel brave trutterij had uitgegeven, hij kreeg 
onmiddellijk lik op stuk. Geen van de aan
wezigen was er slechter, dommer of wat dan 
ook door geworden en bovendien waren allen 
graag boeken blijven lezen Te wijten aan en 
dank zij Nonkel Fons. 

Hij rust ongetwijfeld in vrede in het Zonneiand 
dat hij voor duizenden kinderen in Vlaanderen 
had bedacht! 

R.Asmus 



O p een perskonferentie formuleerden Nelly 

Maes, VU-ondervoorzitter, en Laurens 

Appeltans, algemeen sekretaris, hun antwoord op de 

oproep van Maurits Coppieters en Norbert De 

Batselier. Het is een voorlopig antwoord waarbij één 

ding duidelijk is: praten, onder voorwaarden, kan, 

samengaan kan niet. 
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De VU vind het niet echt duidelijk welke 
finaliteit de auteurs voor ogen hebben. De 
partij stelt daarbij één ding voorop: zij 
wenst niet mee te spelen in een scenario 
voor de vorming van een nieuwe partij. 
Een wezenlijke opdracht van de VU is de 
motor te zijn van het demokratisch en 
vreedzaam streven naar Vlaamse auto
nomie in een konfederaal België en naar 
een volwaardige plaats voor Vlaanderen in 
Europa. Dat is voor de VU de voorwaarde 
voor demokratie en inhoudelijke vernieu
wing en juist dat vindt de partij on
voldoende terug in Het Sienjaal. 
Als het de bedoehng is te komen tot een 
tweepartijensysteem, waarbij een groot 
konservatief-liberaal blok het opneemt te
gen een progressief-sociaHstisch blok, dan 
gelooft de VU daar niet in daar met in. 
Mondige mensen willen door hun stem
gedrag eigen accenten leggen. Diversiteit 
versterkt de demokratie. 
De VU heeft eerbied voor de eerlijke 
poging van de initiatiefnemers om een 
opgemerkte ontleding te maken van de 
problemen en knelpunten in de maat
schappij. De auteurs hebben de verdienste 
het daarbij niet te laten. Ze steken, middels 
hun zes kontrakten, ook de nek uit om 
oplossingen aan te dragen. Hoewel de VU 
het lang niet eens is met alle uitgangs
punten en voorgestelde oplossingen, 
wordt er volgens de partij in het boek een 
aantal haarfijne analyses gemaakt waarop 
de politieke wereld tot vandaag geen ant
woord geeft. Fundamentele problemen als 
de delokalisatie van ondernemingen en de 
groeiende dualiteit bedreigen de samen
leving. Konkrete antwoorden vanwege de 
politiek blijven uit. Vanuit een eerlijke 
bekommernis voor de demokratie, de le
venskwaliteit en de gemeenschapszin vindt 
de VU dat hierover een open debat aan
gaan kan worden. Maar: een open debat 
vereist ook dat men eerlijk zijn mening kan 
uiten en gegronde kritiek niet schuwt. 

DE SFEER EN DE TOON 

De eerste paragraaf van het boek bevat 
woorden als „onzekerheid, angst, arro
gant, egoïstisch, pretentie". Deze apo-
kalyptische sfeer staat in schril kontrast 
met het geloof in de mens en het ver
trouwen in de broederliefde dat straalt uit 
van Van Ostaijen's Sienjaal. De VU is niet 
blind voor bepaalde feiten, maar haar 
politieke streven gaat uit van een meer 
optimistisch mensbeeld. Een pluralistisch 
mensbeeld bovendien, d.w.z. zowel kris
telijk als humanistisch geïnspireerd. 
De VU vindt dit Sienjaal, waarin voort

durend sprake is over het koUektief nar
cisme, de overkonsumptie, de ver-ikking, 
weinig begeesterend en ze betwijfelt zeer 
of dergelijk dekor jongeren aanspreekt. 
Een oproep moet optimisme uitstralen. 

DOELGROEP 

Het Sienjaal richt zich tot Agalev, SP en 
VU, de zgn. progressieve partijen, en di
verse vakbewegingen. Nochtans bestaat er 
met zoiets als een monopolie van pro
gressiviteit. Impliciet wordt het begrip 
progressief gelijkgesteld met een socia
lisme, dat nog uitgaat van de klassieke 

ticipatie. Ze wil de levenskwaliteit bo
venaan de agenda plaatsen. Stappen voor
uit zetten op dat vlak zal veel kreativiteit en 
een fundamentele mentaliteitswijziging 
vragen. De nieuwe breuklijn is dus een zeer 
komplekse aangelegenheid en de VU on
derschat zeker niet het belang van welvaart 
als basis voor welzijn („geld maakt niet 
gelukkig, maar je koopt er wel de boter 
mee", zegt de volksmond). 

VLAANDEREN 

Het Vlaams Kontrakt vindt de VU ronduit 
teleurstellend. Het is een al te voorzichtige 

Het Sienjaal 
klassentegenstellingen, zonder rekening te 
houden met de niet-socialistische, maar 
ongetwijfeld progressieve, aanbreng van
uit de nieuwe sociale bewegingen, de 
ekologische partijen of het demokratisch 
nationalisme. 

Wat de oproep aan de vakbonden betreft 
wil de VU duidelijk stellen dat zij een 
specifieke rol te vervullen hebben, maar 
dat zij zich nu reeds te sterk in de poHtieke 
besluitvorming mengen, zonder zich aan 
de kontrole van de kiezer te moeten 
onderwerpen. Indien het projekt-Coppie-
ters beoogt de vakbonden nog meer in
vloed op de politieke besluitvorming te 
geven, dan past de VU. 

UITCANCSPUNTEN 

Het projekt betonneert de klassieke links-
rechts-tegenstellingen. Dit is achterhaald 
en kan onmogelijk een antwoord bieden 
op de hedendaagse problemen. Beweeglijk 
en pragmatisch zoeken naar de beste op
lossing in funktie van het algemeen belang 
IS een sterker wapen. Of dit nu links of 
rechts gekatalogeerd wordt, heeft volgens 
de VU weinig belang. Politiek volgens 20 
jaar oude schema's moet vermeden wor
den. 

Het Sienjaal meent in de keuze voor een 
individualistische of voor een solidaire 
samenleving geen nieuwe breuklijn te ont
waren. Het draait eens te meer om een 
zuiver materialistische tegenstelling. De 
onrieding gaat uit van een te ekonomische 
invulling, waarin de mens slechts aktor in 
het ekonomisch gebeuren is. Geen wonder 
dat de oplossingen als weinig vernieuwend 
of onrealistisch overkomen. De VU ge
looft daarentegen zeer sterk in het ver
langen van de bevolking naar een meer 
kwalitatieve samenleving. Iedereen zijn 
biefstuk is niet voldoende. Het moet een 
lekkere zijn, een gezonde, van dieren die 
op een goede manier zijn gekweekt. Het 
socialisme voorbij als het ware. 
De VU heeft steeds het eendimensionele 
van „de 5 fr. per uur meer" van de 
vakbonden betreurd. Ze vroeg ook par-

stellingname ten voordele van het uni
onistische federahsme met een te beperkt 
perspektief. De VU wil zelfbestuur voor 
Vlaanderen, onafhankelijkheid in Europa. 
Haar keuze voor de konfederale staats-
struktuur is zeer zorgvuldig overwogen en 
ingegeven vanuit een bezorgdheid voor 
een daadkrachtig en vernieuwend beleid 
op tal van terreinen. Het Belgisch im
mobilisme veriamt al te lang elke poging 
om de grote uitdagingen, ook op sociaal 
vlak aan te pakken. De besluitvorming op 
Belgisch niveau vertoont bovendien een 
ernstig demokratisch gebrek. Het ver
wondert de VU dat dit radikaal-demo-
kratisch projekt geen oog heeft voor deze 
evolutie en angstvallig vasthoudt aan het 
bestaande status quo op het vlak van de 
staatsstruktuur. 

De VU-keuze voor het konfederalisme is 
geen keuze tegen solidariteit. Het is, in
tegendeel, een keuze voor een eerlijke en 
doorzichtige solidariteit in de Belgische 
samenhang en met om het even welke 
andere natie in Europa. 
Daarenboven betreurt de VU het dat de 
Vlaamse identiteit in verband wordt ge
bracht met racisme. „We moeten er ons 
voor hoeden een term als kulturele iden
titeit niet als neologisme voor racisme te 
gebruiken", schrijft Het Sienjaal. De VU 
deelt de afkeer van de auteurs voor een 
bepaald soort nationalisme, maar ze waar
schuwt ervoor het kind niet met het bad
water weg te gooien. Een open volks-
nationalisme is één van de sterkste wapens 
tegen een autoritair en racistisch nati
onalisme. 

EUROPA 

Het Sienjaal kent Europa maar een be
perkte rol toe. Nochtans is de VU van 
mening dat, wanneer er gesproken wordt 
over de mondialisering van de ekono
mische en technologische ontwikkelingen, 
Europa een belangrijke rol kan spelen. Een 
natie is inderdaad niet meer het geëigende 
niveau om internationaal mee te kunnen, 
de Europese Unie is dat wel. Waar blijft de 

radikaal-demokratische kritiek op deze 
ondemokratische, maar techno-bureau-
kratisch funktionerende instelling die de 
Europese Unie is? 

De stellingen over Europa die de auteurs 
innemen, gaan uit van een te centra-
hstische visie over de opbouw van Europa. 
Volgens de VU zijn de volkeren en niet de 
ideologieën de bouwstenen van Europa. 
Zij moeten samengebracht worden, om uit 
te maken wat ze wel en niet samen willen 
doen. We begrijpen niet dat radikale de-
mokraten in Het Sienjaal blijkbaar pleiten 
voor een centralisatie, waarbij de grote 
Europese ideologische machtsblokken be
palen welke toekomst Europa tegemoet 
gaat. 

BESLUIT 

Noch in de onrieding, noch in de kon
trakten wordt voldoende rekening ge
houden met de waarden en inzichten die 
vanuit een demokratische Vlaamsgezinde 
ingesteldheid aangebracht worden. Men 
kan niet met de VU dialogeren met het oog 
op gezamenlijke aktie, zonder daarmee 
rekening te houden. Dit neemt niet weg 
dat Het Sienjaal een aantal pertinente 
vragen stelt, die van de politiek een ant
woord vragen. De VU wil daarbij haar 
verantwoordelijkheid niet ontlopen. Maar 
de partij is er wel van overtuigd dat precies 
haar demokratisch Vlaams-nationaHsme 
een dam kan opwerpen tegen de nefaste 
evolutie naar meer ver-ikking en een groei
ende vervlakking op wereldschaal. Precies 
een juist begrepen nationalisme draagt bij 
tot gemeenschapszin en bewijst de meer
waarde van mondiale verscheidenheid, 
van internationalisme. 
Vanuit die overtuiging sluit de VU een 
gesprek niet uit. Een gedachtenwissel, 
waarbij ook zij haar visie kan verdui
delijken kan vruchtbaar zijn. 
Op konkrete punten kan er vanzelfspre
kend parlementair samengewerkt worden. 
Dat is niet nieuw en bovendien zijn AGA
LEV en de SP daarbij geen exklusieve 
partners voor de VU. Ook samenwerking 
met andere demokratische partijen rond 
welomlijnde voorstellen is mogelijk. Het is 
alleszins een verdienste van dit projekt dat 
het een aanzet kan zijn voor een nieuwe 
parlementaire kuituur, waarbij frakties 
n.a.v. van een konkreet probleem vooraf 
onderhandelen om te komen tot één tekst. 
Deze manier van werken zal wellicht meer 
resultaten opleveren, ook voor ideeën die 
initieel van de oppositie komen. 
Maar de VU is en blijft Vlaams-nati
onalistisch en net zoals het VLD-projekt 
daaraan voorbij ging, zo gaat ook Het 
Sienjaal daaraan voorbij. Een gesprek ge
richt op een strukturele politieke samen
werking op basis van dit boek is dan ook 
onmogelijk. 



Lomm«l. — Brottwirlj. — Br&sserti. 

c esproken bronnen kunnen een wezenlijke bijdrage ieveren tot de 
gesciniedsclirijving, zonder daarom noodzakelijk saai te zijn. Dat 
blijkt uit een prettig boek over het Limburg van 1900 tot 1940. 

Dat bestond vroeger niet... 
„Ik ontmoette J. voor het eerst op de 
jaarlijkse kermis. Na een tijdje kwam hij 
me thuis opzoeken, omdat kermissen en 
mispreken 's avonds vrijwel de enige 
mogelijkheden waren om uit te gaan. 
Mijn ouders hebben me vrij laten kiezen, 
zolang ik maar met geen zatlap thuis
kwam. Telkens als J. me kwam bezoeken, 
werd de wekker gezet. Als deze om 21 uur 
afliep, moest hij het huis verlaten." 
Dit citaat lijkt zo weggeplukt uit een 
gesprek met de grootouders. En mogelijk 
is het dat ook: het Limburgse Provinciaal 
Centrum voor Cultureel Erfgoed gaf on
langs een boek uit met vooroorlogse 
getuigenissen van Limburgers. 'Dat be
stond vroeger niet' is een prachtig staaltje 
van mondeling geschiedenisonderzoek 
geworden. 

INTERVIEWS 

Deze soort van geschiedschrijving viel in 
de 19de eeuw een beetje in ongenade. 
Echte wetenschap hoorde niet gebaseerd 
te zijn op 'vertelsels', maar op gedrukte 
dokumenten. Historici gingen zich be
perken tot het verzamelen van geschre
ven bronnen en tot het beoordelen ervan. 
Als dat gebeurd was, werd - letterlijk -
geschiedenis geschreven. Later, toen de 
massa-joernalistiek zijn intrede deed, 
raakte het interview vrijwel helemaal in 
onbruik. Een techniek gebruikt om veel 
en vooral snel informatie te garen, kon 
onmogelijk wetenschappelijk zijn. 
Anders dan bij de geschiedschrijving 
maakten (recentere) humane weten
schappen wel gebruik van het interview 
als bron van wetenschappelijk onder
zoek. Antropologen en sociologen restte 
veelal geen andere keuze. In de jaren '60 
ontdekken ook de historici opnieuw de 
waarde van de gesproken bron. Geschie
denis werd vanaf dan opnieuw bestu
deerd als een maatschappelijk gebeuren. 

eerder dan als een aaneenrijging van 
losstaande feiten. En is, in dat kader, het 
alledaagse niet even belangrijk als het 
spektakulaire? 

LEVEN VAN ALLEDAG 

Een geschiedkundig onderzoek naar het 
leven van alle dag kan immers nooit 
volledig zijn met geschreven bronnen 
alleen: ook zij beschrijven niet alles. Het 
gebruiken van gesproken bronnen, sluit 
daarenboven het toepassen van de his
torische kritiek geenszins uit. Het blijft, 
vanzelfsprekend, noodzakelijk. Heem-
kundige kringen hebben de voordelen 
van interviews al lang ontdekt en voeren 
dan ook geregeld gesprekken met de 
ouderen in het dorp of de gemeente. Hoe 
ervaarden zij 'hun' tijd, de veranderingen, 
de relaties met anderen,... 
Een helder voorbeeld van wat gesproken 
bronnen kunnen betekenen voor de ge
schiedschrijving is dus 'Dat bestond vroe
ger niet', een selektie van citaten over het 
leven in Limburg tussen 1900 en 1940. 
Het boek is het resultaat van een on-

Stroopmakers uit Hoeselt. In de 
periode 1844-1940 telde Limburg 63 

soortgelijke familiebedrijfjes. 

derzoek rond het tema 'beroepsbevol
king', door de kandidatuursstudenten 
van de Ekonomische Hogeschool Lim
burg. 

Uit de talloze interviews die afgenomen 
werden, plukte samensteller Noél Paesen 

de meest markante en typerende uit
spraken. In de uitgave worden ze on
derverdeeld in een 25-tal verschillende 
kategorieën, gaande van school over 
werk naar de invloed van de kerk en de 
'meester'. Bij het doornemen ervan blijkt 
hoeveel er, op relatief korte tijd, allemaal 
veranderd is. Weinigen van de jongere 
generaties kunnen zich nog voorstellen 
wat het is om mee te werken op het land, 
om het loon volledig aan de ouders af te 
staan, om rozenhoedjes te bidden aan een 
kapelletje in het midden van nergens. 
'Dat bestond vroeger niet' heeft de ver
dienste al deze menselijke indrukken voor 
het nageslacht te bewaren. Dat, samen 
met het vrolijk anekdotische aspekt, 
maakt dat dit bij uitstek 'Limburgs' boek 
zowel oud als jong zal kunnen aanspre
ken. 

(gv) 

c& Dat bestond vroeger niet... Getui

genissen over het dagelijks leven in 

Limburg, 1990-1940. Uitgegeven 

door de Provincie Limburg, Culturele 

Aangelegenheden, Provincie Centrum 

voor Cultureel Erfgoed, Bureau In

dustrieel Erfgoed, 1996, 360 blz., 68 

illustraties, genaaid met hardcover, 

450 fr. 

Het boek is niet te verkrijgen in alle 

boekhandels maar is wel steeds te 

koop in het Provinciaal Openlucht

museum te Bokrijk of kan schriftelijk 

besteld worden bij: Provinciaal Cen

trum voor Cultureel Erfgoed, Kasteel 

Rijkel, D. Van Leeuwenstraat 23, 

3840 Borgloon. 

De regionale vu-krant 

VREOESf lElSELING NAAR DE IJZERBEOEVAART 

Vredesfletseling 
jubileert! 

Twintig Jaar geleden fietste Wlily Kuijpers met familie 
en vrienden voor het eerst vanuit Leuven naar de 
IJzerbedevaart Uit deze tocht groeide de Vredes
fletseling van VUJO. Dit jaar wordt hij dus voor de 
twintigste l<eer gereden en wel over het klassieke 
parkoers, vanuit Voeren. Maar voor wie uit Antwerpen 
komt IS er een alternatieve Kempenroute. 
De vredes-manifestatie-op-wieltjes is uniek in Vlaan
deren. Bovendien heeft VUJO rond deze 20ste uit
gave een heel programma gebouwd waarbij infor
matie over pacifisme en amusement niet ontbre
ken. 

De tocht begint op donderdag 22 augustus om 
13U.50 aan het Veltmanshuis in St-Martens-Voeren 
en komt in Tienen aan waar overnacht wordt 's 
Anderendaags wordt richting Gent gereden waar in 
Overmere de Kempen-fietsers aansluiten Na ont
vangst op het Gentse stadhuis en een happening met 
o m Geert Hoste en Bert Anclaux rijdt de karavaan 
naar Diksmuide waar aan de eindmeet (Pax-poort) het 
Uzerbedevaartkomitee de deelnemers verwelkomt. 
De bedevaart van zondag 25 augustus blijft het 
uiteindelijke doel. 
Wie geen fiets heeft kan er een huren vanuit Gent, wie 
„er door zit" kan vanuit Diksmuide met de bus terug 
naar huis 
=«• Om dit jubileum de passende luister bij te zetten heeft 
VUJO een Fietseling-krant uitgegeven die wij deze week 
de WIJ-lezers in bijlage aanbieden. 

1 



Priester Daens-prijzen 
uitgereikt 

De driejaarlijkse Priester Daens-prijs is 
een initiatief van het Priester Daensfonds. 
De prijs wordt om beurten toegekend aan 
een historische studie over de Daen-
sistische beweging of aan een sociaal 
projekt dat een konkrete toepassing 
vormt van het daensistisch gedachten-
goed. 

Het Priester Daensfonds wil op die wijze 
een tweevoudige doelstelling verwezen
lijken, nl. het aanmoedigen van de his
torische studie en het bevorderen van de 
kwaliteit van de menselijke samenleving. 
Beide doelstellingen zijn nauw met elkaar 
verbonden. 

De Priester Daens-prijs 1996 werd voor
behouden aan een historische studie. Om 
de inzendingen te beoordelen benoemde 
het Priester Daensfons een jury van vier 
historici: Luc Geeroms, Dirk Podevijn, 
Machteld Van de Perre en Frans-Jos Ver
doodt die voorzitter van de jury was. 
Uit de inzendingen koos de jury twee 
werken die omwille van hun wetenschap
pelijk niveau en hun oorspronkelijkheid 
aan de gestelde eisen beantwoordden. 
Het betrof Pour les Flamands la même 

chosevzn Luc Boeva uit Antwerpen en 
Lexicon van de Daensistiscbe Beweging 

van Frans Van Campenhout uit Dilbeek. 
Het werk van Luc Bouva is de eerste 
studie die een zeer breed uitgetekend 
beeld schetst van het pluralisme in de 
sociaal-flamingantische beweging van de 
19de eeuw. Dit pluralisme van personen 
en opvattingen streefde naar een ver
strekkende synergie van de Vlaamse 
emancipatie. Het was dit soort veelzijdig 
en open flamingantisme dat op het einde 
van de eeuw culmineerde in de Daen
sistiscbe beweging. 

Het werk van Frans Van Campenhout is 
het eerste compendium waarin al de 
bekende (en minder bekende) encyclo
pedische kennis omtrent de Daensistiscbe 
beweging wordt samengebracht. 
De jury zag zich geplaatst tegenover de 
even moeilijk als ondankbare taak om 
beide vredienstelijke werken met elkaar 
te vergelijken en om vervolgens een kwa
litatieve rangorde vast te stellen. 
Omdat het werk van Frans Van Cam
penhout uiteindelijk het nauwst aansluit 
bij de tematiek van de prijsvraag, nl. de 
Daensistiscbe beweging en de aanver
wante verenigingen, adviseerde de jury de 
Priester Daens-prijs en een ermee ver
bonden bedrag van 40.000 fr. toe te 
kennen aan het Lexicon van de Daen

sistiscbe Beweging. 

De auteur van de studie Pour les Fla-

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persmededeling 
verspreid: 

GROENE CVP 
WEINIG GELOOFWAARDIG 

De CVP heeft tevergeefs getracht om door 
het organiseren van een mllleukongres haar 
groen imago op te poetsen. Milieuminister 
Kelchtermans werd er opgevoerd als een van 
de vedetten, die zogenaamd waardering ver
dient voor wat hij ten voordele van het 
leefmilieu In Vlaanderen gedaan heeft. 

Men vergeet daarbij gauw dat hij bij zijn 
aantreden het MAP heeft teruggebracht tot 
een schaduw van het oorspronkelijke ont
werp en daarmee onder druk van de Boe
renbond een hypoteek legt op de kwaliteit 
van onze bodem. En Is het niet de CVP die de 
regeling rond de ekotaks mee ondergraven 
heeft door recyclage op gelijke voet met 
hergebruik te behandelen? Op het vlak van 
de ruimtelijke ordening Is de discrepantie 
tussen woord en daad nog groter. Zijn het 

niet de talloze CVP-burgemeesters en sche
penen die toegestaan hebben dat de open 
ruimte In Vlaanderen systematisch volge
bouwd werd? Zijn het niet vooral de CVP-
bewindvoerders die ervoor gezorgd hebben 
dat Vlaanderen tal van aartslelijke en on
veilige winkel-wegen rijk Is? Is het niet 
Kelchtermans die de open ruimte In Op-
grlmbie heeft opgegeven om er een klooster 
te bouwen? 

Het Is nooit te laat voor een bekering. Maar 
het feit dat de CVP zich In één adem uit
spreekt tegen grote winkelcentra bulten de 
steden en tegelijk pal achter het Limburgse 
FENlX-projekt blijft staan, toont duidelijk dat 
de vos zijn streken niet verleerd heeft. Een 
oprecht milieubewuste CVP zou een enorme 
vooruitgang betekenen voor de kwaliteit van 
het leefmilieu In Vlaanderen. De geloofwaar
digheid van de CVP Is nooit bijzonder groot 
geweest op dat vlak. De goede voornemens 
staan nu zwart op wit. De VU zal de CVP-
beleidsverantwoordelijken er regelmatig 
mee konfronteren. 

mands la même chose diende volgens de 
jury echter beschouwd als mede-laureaat 
en daarom eveneens begiftigd met een 
substantiële geldprijs. De jury stelde voor 
dat laatste een bedrag van 20.000 fr. 
voor. 

Reicenhof 
zoeict 

adjunct-
auditeurs 
Als extern kontroleorgaan heeft 
het Rekenhof de opdracht de par
lementen te informeren over het 
beheervan de overheidsfinanciën. 
Het Rekenhof voert daartoe recht-
matlghelds-, financiële en be-
heerskontroles uit bij de federale 
overheid, de Gemeenschappen, 
de Gewesten, de talrijke openbare 
instellingen die onder die over
heden ressorteren, en de provin
cies. 
Daarom werft het Rekenhof een 
10-tal adjunct-auditeurs (m/v) 
aan. 
Vereisten: licentie Ekonomische 
Wetenschappen, T.E.W., handel-
wetenschappen of handelsinge
nieur en minimum 1 Jaar relevante 
praktijkervaring inzake audit of ac
countancy in een bedrijfsrevis
orenkantoor, audit- en consulting-
bureau, interne auditafdeling of 
financieel departement. 
Selektieprocedure: vergelijkend 
examen met 3 proeven: voor
dracht over een ekonomisch tema 
samenvatten en bekommentari-
eren; mondelinge proef over ken
nis van en inzicht in accountancy, 
algemeen bedrijfsmanagement 
en kontroleleer; interview. 

c^Meer info (functiebeschrijving 
en -vereisten, toelatingsvoor
waarden, examenprocedure en 
-inhoud, wedde) en een solli
citatieformulier kunt u telefo
nisch aanvragen bij het Reken
hof Personeelsdienst, tel. 
02/551.83.25, Of schriftelijk: Re
kenhof Personeelsdienst, Re
gentschapsstraat 2, 1000 Brus
sel, of per fax: 02/551.86.22. 

Koncertorganisator Make It Happen 

(03/448.28.38) komt met een aantal in
teressante popkoncerten voor de dag. Op 
zaterdag 22 juni komt de 55-jarige en nog 
steeds bekhjvende Bob Dylan naar Vorst 
Nationaal. Een voorprogramma is niet 
uitgesloten. Indien wel staat Dylan om
streeks half elf op de planken, indien niet 
om half tien. 

Twee dagen later, op maandag 24 juni 
doet Carlos Santana Vorst aan. De vijf
tigjarige stergitarist, die Latin-muziek 
kombineert met rock, brengt naast Jeff 

De jury stelde ondertussen het Priester 
Daensfonds voor om de tematiek van de 
volgende Priester Daens-prijs te verrui
men tot het gehele sociaal-maatschap-
pelijke veld van de 19de en de 20ste eeuw 
in Vlaanderen. 

zetduivei 
In WIJ van vorige week verscheen de 
FW-uitnodiging voor de familie-uitstap 
naar Frans-Vlaanderen (7 juli a.s.). Meer 
info daarover kan inderdaad bekomen 
worden bij José Verbruggen, maar dan 
wel op het juiste telefoonnummer, zijnde 
03/66.65.777. Met onze verontschuldi
gingen voor eventueel ongemak. 

Wij 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

ANTWERPEN 
De plaats van 

REKENPLICHTIGE 
wordt openverklaard. De plaats staat 
open voor zowel mannelijke als vrou
welijke kandidaten. De kandidaten 
moeten onderdaan zijn van één der 
lidstaten van de Europese Unie. 
Leeftijdsvoorwaarde : de leeftijd van 
21 jaar bereikt hebben en de leeftijd 
van 45 jaar niet overschreden hebben 
op 15.7.1996. 
Diplomaverelste : «houder zijn van 
een diploma van het economisch 
hoger onderwijs van het korte type 
met volledig leerplan, of voor sociale 
promotie (afdeling boekhouden) • of 
van een diploma van licentiaat m de 
handels- of economische weten
schappen • of van het diploma van 
kandidaat-deskundig-rekenplichtige 
(afgeleverd door de Kamer van 
Rekenplichtigen). 
Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier en exa
menprogramma te bekomen op de T 
Directie - Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht : 100 fr (voor statu
taire personeelsleden) 300 fr (voor an
deren). De kandidaturen moeten toe
komen op het secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen, 
uiterlijk op 15.7.1996 

In concert 
Beek een uitgebreide band mee. Het 

koncert begint om 20u.30. 

Het popgeweten Jackson Browne 

komt op woensdag 26 juni naar het Paleis 

voor Schone Kunsten in Brussel. Aanvang 

20U.30. 

Ook de „Godfather van de Britse 
bleus", John Mayall valt te bewonderen. 
Wie hem en zijn begeleidingsgroep de 
„Bleusbrakers" aan het werk wil zien 
trekt op donderdag 27 juni richting Voor
uit te Gent. Aanvang 20u.30. 

MEEGEDEELD 



wandelzoektocht in Gent 
Voor de zevende maal reeds organiseert de VU-
afdeling Gent Centrum-Zuid een nieuwe boeiende, 
leerrijke en gezinsvriendelijke wandelzoektocht door
heen de roemrijke, historische oude hoofdstad van het 
machtige graafschap Vlaanderen. Dit jaar onder de 
titel Het Gentse stadscentrum: blijvende verwon
dering!. 
De zoektocht loopt tot 31 augustus 1996. Deelnemen 
kost 150 fr., over te schrijven op rekening 068-
2077640-24 van Volksunie Gent Centrum-Zuid, Vos-
kenslaan 9, 9000 Gent. 

De prijsuitreiking zal traditiegetrouw plaatshebben op 
het jaarlijks leden- en vriendenfeest in het najaar. 
Aarzel met en neem deel aan een eerste of vernieuwde 
kennismaking met een stad, rijk aan geschiedenis en 
met een uniek kultuurhistorisch patrimonium dat 
inderdaad blijft verwonderen... 

Alle nuttige informatie en vragen en antwoordfor
mulieren bij R. Roels, Burggravenlaan 243, 9000 
Gent. Tel; 09/222.72.37. 

• UIT DE REGIO • 

In memoriam Raf vergote 
Het bericht sloeg in als een bom. Raf 
deed een slechte val. Een inwendige 
bloeding werd hem fataal. Wandelaars 
vonden zijn levenloze lichaam. 
Wij konden het nauwelijks geloven. 
Een man in de volle kracht van zijn 
leven. Hij zou volgende week 44 jaar 
geworden zijn. 

Zijn echtgenote Magda en zijn twee 
dochters Nele en Stefanie blijven ge
tekend achter 
,,We hadden nog zoveel te doen, 
waarom moest je weggaan? We had
den nog zoveel te zeggen", schrijven 
ze vertwijfeld op het gedachtenis
prentje. 
We hebben rustig en waardig afscheid 
genomen van Raf. De stemmige kerk 
van Sint-Jozef in Wijnendale bij Torhout 

liep overvol. Het ganse dorp was aan
wezig en ook vele VU-vrlenden en sym-
patisanten van het hele arrondisse
ment. 
Raf Vergote was een man van de daad, 
veeleer dan van het woord. Hij was een 
trouw man, een idealist in de echte zin 
van het woord. 
Hij was trouw aan zijn idealen, aan zijn 
streven naar volle ontvoogding van 
Vlaanderen. 
Hij was militant voor de VU, en was daar 
fier op. Het stond te lezen op zijn 
doodsbericht, als een eretitel. 
Militant, bij elke verkiezing zowel lokaal 
als nationaal, altijd aanwezig op de 
plaats waar men hem vroeg. Aktief bij 
elke busbedeling, bij elke plaktocht. 
Een stille werker ook, die in het da

gelijkse leven voor zovele mensen zo
veel kleine dingen heeft gedaan. 

„Alle mensen hielden van je en Je hielp 
waar je kon". 

Het arrondissementeel bestuur hield in 
zijn maandvergadering enkele ogen
blikken van ingetogenheid in acht ter 
nagedachtenis aan Raf. 

De bloemen van de vele Volksunie
vrienden waren symbool voor de grote 
waardering en de dankbaarheid die we 
Raf voor altijd verschuldigd blijven. 

Aan de families wensen we ook langs 
deze weg nogmaals ons diep mede
leven te betuigen. 

Jean-Marie Bogaert, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 9 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 21 Juni NINOVE: VWC-Ninove 

neemt deel aan Cultuurburo in de Plom-
blom te Ninove. info bij C. De Coster (se-
kretaris), 054/33.71.79. 

Vr. 21 Juni DENDERBELLE: Cul-
densporenkaartlng Belotten; 4.000 fr voor
uit + inleg + trofee. In zaal Cildenhuis, 
Kapellestraat 56. inschrijvingen vanaf 19u. 
Aanvang om 20u. Deelname: 50 fr. Org. vu-
Lebbeke-Wieze-Denderbelle. 

za. 22 Juni GAVERE: 14de zomer-
barbecue van vu-Groot-Cavere. vanaf 
19U.30 In zaal Nova, Steenweg 82 te Asper 
Inschrijven tot 19/6 bij bestuur VU-Gavere 
of DenIse Goethyn (09/384.21.61. Kaarten 
aan 500 fr., kinderen 250 Fr 

Za. 22 Juni SINT-CILLIS-WAAS: Ro-
main De Grave vult belastingsaangiften in, 
berekent en geeft raad Van 15u.30 tot 
16U.30. Info: R. De Crave, Eeckbergstraat 
20, StCillis-Waas, tel. 770.70.62. 

Zo. 23 Juni MELLE: Braadspltfeest 
Vrij Melle l.s.m. vu-Melle. vanaf i lu.30 in 
het Hoeveke, Potaardestraat te Controde. 
Volw. 400 fr, -12j. 200 fr. Inschrijven op nr 
09/252.30.23. 

ZO. 30 Juni CENT: FW organiseert 
een „Zingende Boot", van Cent naar Slnt-
Martens-Latem. verzamelen om 13U.30 aan 
Cordunakaal (Europahotel). Op de boot: 
zang o.l.v. Gust Teugels. Terug rond 18u. 
Deelname: 360 fr, + 12u.: 200 fr, -12j. 
gratis, inschrijven vóór 15/6. info en org.: 
FW 09/223.38.83. 

ZO. 7 Juli OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te 
IVIelden. Deelname: 350 fr p.p., -12j. 200 fr 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 
l.s.m. vu-Oudenaarde. 

ZO. 7 JUil ZOTTECEM: Guldenspo-
ren-etentje In het Ontmoetingscentrum 
Leeuwergem. Van 1lu.30 tot I5u. Deel
name: volw. 400 f r, -12J. 250fr (barbecue -i-
voorgerecht). Org.: VU-Zottegem. 

Vr. 12 Juni WIEZE: Culdensporen-
kaarting Belotten; 4.000 fr vooruit + inleg 
-I- trofee. In zaal Cildenhuis, Aalsterse straat 
133. Inschrijvingen vanaf 19u. Aanvang om 
20u. Deelname: 50 fr Org. VU-Lebbeke-
Wieze-Denderbelle. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 29 Juni ZWEVECEM: Naar Brus

sel en het land van Breugel. vertrek om 
8U.30 aan Zwembad, Bekaertstraat. Met 
bezoek aan het Vossenplein (oude markt), 
Marollen, rondrit door Pajottenland en be
zoek aan kasteel van Gaasbeek. Terug rond 
23u. Voor info en inschrijving (1.000 fr 
p.p.): Erik Maes (056/75.65.57, na 19u.), 
Beatrix Bossuyt (75.81.65) of Blanca RIgole 
(75.63.68). Org.: Vlaamse Klub Groot-Zwe-
vegem. 

zo. 30 Juni BESELARE: 6de Jaar
lijkse vu-reis naar Clairmarais ofte Kom-
meres (Frans Zuid-Vlaanderne). Vertrek om 
7U.15 stipt aan de kerk. Terug rond 22u.30. 
Deelname VU-leden: 900 fr Voor info en 
dagprogramma: VU-Beselare, Luk Hoflack 
(057/46.78.55). 

ZO. 30 Juni IZECEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Steenkerke. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

Zo. 7 Juli DEERLIJK: 11 Juli-braad-
feest in Gaverkasteel Deerlijk. Aperitief 
vanaf 11u.30. Maaltijd om 13u. Deelname: 
400 fr., 4-12J. 200 fr Kaarten bij bestuurs
leden of op het sekretariaat (056/77.72.47). 
Org.: vu-Deerlijk. 

Ma. 8 Juli LEDECEM: Teatervakan 
tie in het Cultureel Centrum, Sint-Eloois-
winkelstraat te Ledegem. Van 8 tot 12/7. 
Deelname: 1.900 fr, voor jongens en meis
jes van 10 tot 16j., dagelijks van 9 tot I6u. 
opvang van 8 tot 9 en van 16 tot I7u. info 
en inschrijving: Jeugddienst Vlanajo Izegem 
(051/31.30.81) en Jeugddienst Ledegem 
(056/50.90.13). 

WO. 10 Juli BRUGGE: 11-Juliviering. 
Om I8u. akademische zitting in de gotische 
zaal van het stadhuis. 19u.30 bloemenhulde 
Grote Markt; 20u. zaal brouwerij Straffe 
Hendrik, Walplein: Vlaams-nationale zan
gavond o.l.v. Gust Teugels. 

WO. 10 Juli KORTRIJK: 15de Gui-
densporen-Zangfeest. Om 20u. In de Stads
schouwburg Kortrük. In het teken van 
Borms- en Lutgartjaar Met Carine Viaene, 
twee troubadours-duo's Erwin Busschaert 
en Robrecht vanhuyse, en Joel en Klerktje 
(Fr.-VI.); 3 koren; Westvlaams akkordeo-
norkest. Zangfeest o.l.v. dirigent Bert Peet-
ers. Org.: vzw Guldensporen. 

Za. 13 Juli BRUGGE: Om 20u. op het 
Burgplein: slotmanifestatie van de Vlaamse 

11 daagse. Org.: 11 Julikomitee en Vlaan
deren 2002. 

Zo. 11 aug. IZEGEM: Vlaams Huis, 
13U.30: verzamelen voor wandeling in Kor
temark (Werken). Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

Zo. 11 aug. DAMME: Braajvlees-
feest In zaal Soetkin (naast kerk van Hoeke). 
Deelname: 300 fr. Org.: Vlaamse Kring 
Damme. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 28 Juni MEISE: Culdensporen-

feesten. Op het Neromhof om I7u. Rockin' 
Europa 2002 Jeugdprogramma: Decov, ER-
nest, Bigbird, Skullcrusher (NI), Tutti Frutti 
(F), A Split Second, CDS, De Mens. Org i.s.m. 
Karel Bulsfonds Meise. 

za. 29 Juni MEISE: Guldensporen-
feesten. Gemeentehuis Meise-Centrum om 
17u. Gelegenheidstoespraken door buge-
meester Hevaert en minister Leo Peeters. 
Beiaardkoncert. Straatmuzikanten van 
Meise. Europese wijndegustatie. Org. i.s.m. 
Karel Bulsfonds Meise. 

Zo. 30 Juni MEISE: Guldensporen-
feesten. Op het Neromhof te Wolvertem: 
Vlaams Europees Volksfeest. Om I5u. kon-
cert De Eendracht Westrode. Om 16u. Fa-
labella Festival Team. Om I8u. Jungle Fever 
met Wittekerke-akteurs. Om 19u. dans
groep Gembada. Doorlopend volksspelen 
en vanaf 16u. Breugel-eetfestijn Nerom-
sprinters. Org. l.s.m. Karel Bulsfonds. 

LIMBURG 
Za. 29 Juni GENOELSELDEREN: 

Grote Barbecue van VUJO-Tongeren-
Riemst. vanaf I8u. in de parochiezaal St-
Martinus (StMaartensstraat). Deelnamel 
375 fr Inschrijven (vóór 25/6) en info: Stijn 
Daniels (012/39.32.62) of Ronnie Ooster-
bOSCh (012/45.38.71). 

zo. 30 Juni HASSELT: VU Hasselt 
organiseert luxe-barbecue vanaf 17u. in 
Sterhof/Stevoort. Deelname (+ groente- en 
fruitbuffeo 400 fr, -I2j. 250 fn info en 
inschrijvingen: 011/23.70.36. 

ANTWERPEN 
za. 22 Juni MARiEKERKE: Vlaamse 

Kring neemt deel aan de 19de Vis- en 
Folkloredagen. Stand in de Omgangstraat, 
aan huisnrs. 24/26. Met lekkere visdeli-
katessen, scampis, maatjes; Jonge klare, 
wijn en frisdranken. Aan demokratlsche 
prijzen. Inkom gratis. Ook op zondag 23/6. 

Di. 25 Juni BERCHEM: Wandelen 
met FW en o.l.v. dhr Elaut in de Ufsiabuurt 
met o.a. Begijnhof, universiteit en de „da
mes". Bijeenkomst op de Ossenmarkt om 

18U.45. Vertrek om 19u. stipt. Deelname: 
150 fr. Inschrijven vóór 15/6. Dezez wan
deling gaat ook door op 26/6. 

vr. 28 Juni HOVE: Muzikale Paul van 
Ostaijen-wandeling door de gemeente. Ver
zameling om 18U.30 op de NMBS-parking in 
de Statielei. ,,Paul van Ostaijen", die van de 
trein stapt, wordt opgewacht. Daarna in 
feestelijke optocht langs Villa Jeanne tot 
aan het gemeentehuis. Volkssterrenwacht 
Urania verzorgt een feestprogramma. 

za. 29 Juni MECHELEN: Kaas- en 
Wijnavond van VU-arr Mechelen in de Pa
rochiezaal, Torevenstraat te Kessel, vanaf 
18U.30. Deelname 350 fr (kaasschotel + 1 
glas wijn gratis). Kaarten op het arr. se
kretariaat (03/480.84.85) Of bij Els Van 
Weert (03/488.26.88). 

Za. 29 Juni BERLAAR: De schepe
nen Geysemans en Luyten en het VU-be-
stuur nodigen uit op de VU-stand tijdens de 
Jaarlijkse avondmarkt, vanaf 20u. Info: 
03/482.11.93. 

ZO. 30 Juni KALMTHOUT: Naar de 
Zingende boot te Gent. Info: FW, 
03/666.57.77. 

ZO. 30 Juni BERCHEM: Naar Zing-
dende Boot te Cent. Info: FW, 321.73.60 
(na 18u.). 

ZO. 30 Juni BOECHOUT: Vlaamse 
Kring Boechout-Vremde neemt deel aan 
,,Eindelijk onze dag", een dag voor ge-
handikapten. Jef van Hoofplein, vanaf 1lu. 
Pannekoeken en ijskreem worden verkocht 
t.v.v. gehandikapten. Info: Koen T'SiJen, 
03/454.48.03 Of 02/219 49.30. 

Za. 6Jull EDECEM: Om 17u. In Drie 
Eiken: Culdensporenviering met koud buf
fet. Prijs: 200 fr. Inschrijven op voorhand bij 
Karel Degryse (03/449.82.12) of bij Dirk 
Vergauwe (03/457.62.83) inrichters: 
VNSE. 

Do. 11 JUil HEIST O/D BERG: Met 
alle Heistse flaminganten naar de Culdens
porenviering op de Grote Markt te Brussel. 
Mits Inschrijven vóór 2/7 gratis busvervoer 
heen en terug, info en inschrijving: 
015/24.80.86. 

Vr. 12 Juli BERLAAR: Culdenspo
renviering om 20u. in de gemeentelijke 
Jongensschool. Met huldiging van kompo-
nist-dirigent Lode Dieltiens en feestrede
naar Walter Luyten. 

vr. 12 juli WOMMELCEM: Culdens-
porenzangfeest. Om 20u. in Keizershof, 
Dasstraat 24. Met instrumentaal Ensemble 
Ortolaan. Presentatie Ludgaar Boogaerts & 
Frank Seberechts. Org.: KK Jan Puimège, 
Vlaamse Vriendenkring, FVK Rodenbach-
fonds-prov. Antwerpen. 
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standpunten is het nieuwe kwartaaltijdschrift van het Vlaams-Nationaal Studie
centrum. Deze maand publiceert VNS een boeiend dossier over Europa. 
Hoe zien de Vlaams-nationalisten tegen de Europese eenmaking aan? Is de Unie 
wel democratisch? Wie beslist wat in deze constructie? Waar loopt het fout met de 
Europese Unie? Wat moet de Intergouvernementele Conferentie daaraan veranderen? 
Verplichte lectuur voor iedere Vlaams-nationalist die begaan is met buitenlandse 
politiek 

U kan zich abonneren door 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-1 
van het VNS vzw. Een proefnummer kan u aanvragen op het Barrikadenplein 12 

te 1000 Brussel (tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10). 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

DEZE WEEK IN 

Knack 
GIDS NAAR HET ZUIDEN 

De zomer\akantie voert hoiidciddui/onden mensen naar het /uiden. 
Wanneer \ertrekken. hde rijden. h(ie\eel betalen.' Een praktische gids. 

VAN DE PARTIJ 
Het congres \an de CVP. het boek \an Paul Staes. l.'iOJaar liberalisme, 

de kerk en "'Het Sienjaal"", de ruzies in de PSC. Partijkvvesties. 

ME'SHELL 
Dansmuziek over leligie en het xerlangen naarde dood. Ontmoeting met 

ME'SHELL NdeuéOcello. deze week in Weekend Knack. 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

REIGERSNEST 
het vakantiehuis waar 

Vlaamse gezinnen 
thuis zijn. 

rustig gelegen te nriidden van een groot duinengebied, 
op nauwelijks 900 meter van het strand van St. idesbald 

voor alle informatie: 
Prins Boudewijnlaan 39 - 8670 Koksijde - tel. 058 / 51 29 25 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

IDe beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 
Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 

m JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten •"> •— " ^ ^ 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

DeHaan . 

Hoevekip Valentine Ttionart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f ifermees 
J L / steenhouwers vest. 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 Vijftiulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vri jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

' DEVRIESE ^ 
woonverllchtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 .^ 

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. 

HETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

Knip me uit -
fles champagne 

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. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bq !!! 
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ISRAEL 
In De tocht door de woestijn. Het vredesproces m het Beloofde 

Land gaat de filosoof Ludo Abtcht dieper in op de achtergronden 

van hetJoods-Palesttjnse konflikt. Abicht doet dat aan de hand van 

gesprekken met zowel Palestijnen en Israeli's. In beide kampen 

bevinden zich fanatiekelingen die elk kompromis voorde vrede uit 

de weg willen gaan. Het zt]n zij ook die door hun explosieve akties 

met de meeste aandacht gaan lopen. Toch ztjn de aanhangers van 

vrede veel talrijker. Zeer nauwgezet, zonder daarom te vervallen in 

al te akademisch taalgebruik, geeft Abtcht tekst en uitleg. In de 

Oslo-akkoorden, waarvoor PLO-leider Yasser Arafat en wijlen 

Yitzhak Rabm de Nobelprijs voor de vrede m ontvangst mochten 

nemen, ziet de auteur in het beste geval een eerste stap naar de 

definitieve vrede. In het slechtste geval zullen zij zich op termijn als 

BOEKEN 

een 'boomerang' tegen Israel keren. Abicht besluit pessimistisch: 

„...wie de toestand zonder oogkleppen durft te bekijken, kan 

onmogelijk ontkennen, dat we nog niet aan het begin van een 

oplossing toegekomen zijn." 

c» De tocht door de woestijn. Het vredesproces m het Beloofde 

Land. Ludo Abtcht, Uitg. Hadewtjch - Antwerpen, 1996,191 

blz., 690 fr. 

ETHIOPIË 

Ethiopië geniet m Vlaanderen waarschijnlijk een niet al te beste 

reputatie. Het ts het land waar 'Seeds ofdtspair', de reportage die 

direkt aanleiding gaf tot Live Aid, gedraaid werd Het is het land 

waar burgeroorlog aan honderden mensenlevens een einde 

maakte. In Fred van Leeuwens Ontbijt met Haile Selassie. 

Ethiopische wederwaardigheden wordt evenwel ook een ander 

beeld van het land geschetst. 

De 50 miljoen inwoners vormen liefst 76 verschillende volken, 

samen spreken ze 286 talen, en hebben ze allemaal hun eigen, 

soms verrassende, kuituur. 'Ontbijt met..." is een biezondergoed 

gedokumenteerd en prettig geschreven boek. 

c» Ontbijt met Hatle Selassie. Ethiopische wederwaardigheden. 

Fred van Leeuwen, Uitg. Hadewtjch - Antwerpen, 1996,160 

blz., 790 fr. 

KULTUUR 

De Vallei van Artul. Kunst op hoog niveau Is een 
kunstprojekt. Artul, letteromkering voor 

Lutra, de Latijnse naam voor otter, wijst reeds op de 
ekologische doelstellingen. Het hele projekt heeft 

tot doel de milieukwaliteit van de iJzervallei te 
verbeteren, om er de otter terug te brengen. 

Daartoe werd het boek 'O Stroom!' uitgegeven. Een 
zomertentoonstelling op diverse plaatsen rond 

Diksmuide, en een kunstveiling vervolledigen 
het projekt. 

De vallei van Artul, 
een uzerprojekt 

Op zondag 2 juni werd het boek O 
Stroom! voorgesteld, met een literaire 
manifestatie op het kasteel Blankaart, mid
den van het natuurgebied. Het boek heeft 
62 Vlaamse dichters en auteurs tussen zijn 
pagina's gevat, waarvan de voornaamsten-
Eddy van Vliet, Geert van Istendael, Willy 
Spillebeen, Ludo Abicht, Stefaan Van den 
Bremt, Elisabeth Maram, Drs.P allemaal 
hun kat hadden gestuurd. Gust Gils was 
verontschuldigd want die had net 
1.000.000 fr. moeten gaan ontvangen, 
voor zijn Staatsprijs die binnenkort 
Vlaamse Pnjs zal gaan heten. Maar met 
getreurd, de aanwezigen stelden het erg 
goed. 

PEENE 

Herman Vanderplaetse: Verschrikkelijk 

warm is't, I in zijn ogen klist I het zweet: 

dralle stieren in het net, I vaarzen zien ze 

maar verroeren niet. Een sukses bij dertig 
graden m de schaduw. 
Natasja Delanghe had zich al beter ver
hangen, tegen haar pessimisme kan nie
mand op. Patricia Lasoen bewees nog maar 
eens dat voorlezen een kunst is. In haar 
mleiding zei ze dat ze tegen „blind na
tionalisme" is, maar dat een leeuwenvlag 
haar nooit echt heeft gestoord. Even dacht 
ik bij VTM te zijn beland toen er plots een 
soort Miss België de scène pakte, het 
pseudoniem Arsizoe dragend, en juist 
hoor, van de vijf gedichten was er ééntje 
om aan te horen, en dat heette „Israel". 
Alles te gekomponeerd, teveel afgekeken. 
Een toppunt was Raf Seys: „Op zoek naar 

de samenvloeiing van de IJzer en de Peene, 

te 'Wormhout, in Frans-Vlaanderen, stelde 

ik tot mijn grote verwondering vast dat 

daar, in de weidse vlakte, niet de Peene in de 

Ijzer vloeit, maar de IJzer in de Peene. 

Terecht wordt van het stadje Wormhout 

gezegd dat het aan de Peene gelegen ts en 

zelfs IS het zo dat de IJzer, die er overigens 

maar een beekje breed is, voor de Worm-

houtenaren vrijwel helemaal onbekend ts. 

Ik stelde mtj in Brussel in verbinding met de 

direktie van de Landelijke Waterdienst, met 

verzoek, aan hun samenvloeiing, het wa-

terdebiet van beide rivieren te meten. Wat 

evenwel tot op heden zonder het minste 

gevolg bleef 

„Overigens is mij niet duidelijk welk be
lang het kan hebben te weten of het de 
Peene is die in de IJzer dan wel de IJzer die 
in de Peene vloeit...", aldus hoofdinge-
nieur-direkteur F. Bouttefeux. 
Tal van bladen stelde inmiddels de vraag: 
heeft Raf Seys gehjk? 
Raf Seys: „Onlangs vond ik oude kaarten, 

waar, op het Frans grondgebied, na de 

samenvloeiing van de IJzer, de nvier voorts 

als de Peene staat aangeduid, om op Bel

gisch grondgebied ineens niet meer als 

Peene, ook met als IJzer, maarals... leperlee 

vermeld te worden. Nog andere en oudere 

kaarten konden weldra geraadpleegd wor

den: op een ervan met de naam „Peene" 

vanaf de Kasselberg tot aan haar uit-

monding te Nieuu/poort in de Noordzee; 

op andere vinden we meer dan één IJzer 

(Ysera) terug: naast de belangrijkste die te 

Wormhout met de Peene samenvloeit, ook 

o.a. nog twee de Lampemisse: de Grote 

Ijzerbeek en de Kleine Ijzerbeek. Op het

zelfde samenvloetingspunt is de Peene bijna 

tweemaal zo lang als de IJzer. Hoe dan ook, 

voor mijn part hoeft de IJzertoren met als 

Peenetoren herdoopt te worden en kunnen 

de Loopgraven van de IJzer hun roem

ruchte en tragische knjgsnaam behouden. 

Maarals door bevoegde instanties zwart op 

wit wordt bevestigd wat ik te Wormbout 

met bet blote oog meen te zien, dan weten 

we tenminste wat juist is, wat we moeten 

doen..." 

TROUW VERBOND 

Lieven Baeyens las een soortement in

ventaris, die misschien wel leuk is om 
lezen, maar met om te beluisteren. Martin 
Lefevere, een plaatsehjke dichteres die 
vooral bekend is om haar kindergedichten, 
deed iedereen verstillen met- een lucht 

onwezenlijk en / van zuurstof hoogzwanger 

- februari / op het voorterras gerangschikte 

takken I van geknotte wilgen. I gras dat 

ruikt naar een te vroege lente I regen valt 

loodrecht / de takken als in suikerstroop 

gedoopt I lijken ijskoud, gezoend door ijzel 

I geen koude waarneembaar -1 een lucht 

onwezenlijk stil en I straks ga jij I je stnjd 

met Hodgkin aan. 

Greet De Comnck schoot als een raket de 
poeziehemel in, ze zal ook op Poetry 
International aanwezig zijn. Hier las ze 
enkele sterke gedichten, die je echter beter 
kan lezen dan besluiteren, omdat ze ietwat 
hemetisch zijn. Een zm om te onthouden: 
„Een bnefis een zandbak van taal". 

Herman J. CLaeys was met hets en trein 
naar Diksmuide/Woumen gekomen, om er 
met bulderende stem enkele gedichten 
voor te lezen, maar het waren de plaat
selijke Westvlaamse helden Danny De-

caestecker m pure Gust Gils-stijl „Boeren 

zijn ook mensen en wateren tn de wijn" en 
Jempi Samyn {Pompbak Joe van Studio 
Brussel) „Honky Tonk Woumen I Woumen 

IS the ntgger of the ivorld" die de show 
stalen. 

Volgden Joris Denoo, een sterke Hugo 
Verstraeten „uitgewuifd hangt tn zijn we

reld een man door zijn krant te kijken"; 

Alain Delmotte die de meesten het petje te 
boven ging en Peter Bossu, die met zijn 
vutuele realiteit zowat alle plaatsehjke 
politici een kleedje paste en de lachers op 
zijn hand had. Maar „Klaagzang der 

schrikkelijke Ijzervloed" van Jan Huyghe 
maakte je stil, met alleen om het prachtige 
Westvlaams dat hij sprak, maar om „En zo 

blinkt mijn land elk jaar zilvergrijs I Sla

pend in 't water, zo oeverloos wijs I Van 

Stavel tot Kening, van Merken tot Woom'n 

I Het trouwe verbond, van weiden en 

stroom. 

(wpa) 

c» O Stroom! 500 fr. op reknr. 068-

2012826-06 van de Blankaart met ver

melding „O Stroom". 
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Vlamingen en hun boeken 
Op de slotbladzijde van De Standaard der 
ietferen vertellen Vlamingen over de inhoud 
van hun biblioteek, daargaans gaat het om 
passionele verzamelaars die het meer over 
het drukwerk dan over de inhoud hebben Bij 
het artikel hoort steeds een paginabrede 
kleurenfoto geknipt door VUM-fotograaf 
Mare Cels (°1949) Cels werkt sinds 1967 voor 
De Standaard en had reeds enige reputatie 
als kunstfotograaf Als persfotograaf maakte 
hij vlug naam door (vooral mode-) repor-
tagewerk Herhaaldelijk werd hij bekroond 
Zijn boekenmensen worden steeds feilloos, 

soms ietwat te geposeerd, in beeld ge
bracht 
Het Archief en Museum van het Vlaamse 
Cultuurleven stelt nu 45 van zijn boeken
mensen ten toon, de biblioteekportretten 
worden gekonfronteerd met meubelen en 
voorwerpen die naar de persoonlijke sfeer 
van auteurs uit Vlaanderen verwijzen 
c» Boekenmensen. Foto's van Mare Cels. 

AMVC, Mtnderbroedersstr. 22 te Antiver-
pen. Van 21 jum tot 28 sept., van dinsdag 
t.e.m. zaterdag van 10 tot 17u. Toegang 75 fr. 
Katalogus. 109 blz., 675 fr. 



C onstant Vanden Stock stapt op als voorzitter 

van Anderlecht. Hij ruimt baan voor zijn zoon 

Roger. Het voorzitterschap van 's lands machtigste 

sportvereniging is dus erfelijk geworden. Een klein 

koninkrijk. 

constant 

vanden stock: 

een eigen 

voetbaltempel. 

De ploeg Is 

niet gevolgd. 

zestig voeren. Vanden Stock, die ook een 

blauwe maandag voorzitter was van 

vierde klasser Vorst, vond troost en er-

1̂  kenning bij de nationale ploeg. Hij werd 

dervindt Anderlecht vandaag moeite om 
het ritme en het tempo te volgen. De 
machtige sportieve infrastruktuur van 
destijds schijnt helemaal ingestort. Er 

Zonder twUfel de kompleetste 
Constant Vanden Stock was en blijft één 
der markantste figuren die de voetbal
sport voortbracht. Als zoon van een 
kleine gueuze-steker op de Place de la 

Vaillance in Anderlecht sloot hij aan bij de 
plaatselijke Sporting. Brussel was toen 
een andere wereld dan vandaag. An
derlecht voetbalde in tweede klasse en de 
grote Brusselse klubs, Union en Daring op 
kop, keken meewarig naar de „herkozen" 
uit het Astridpark. Vanden Stock geraakte 
tot in de eerste ploeg, werd zwaar ge
kwetst en stapte over naar het hoger 
aangeschreven Union. Hij hield er een 
transferpremie en mooie herinneringen 
aan over. De tweede wereldoorlog is dan 
nog met uitgebroken maar de kracht
lijnen van het denken van Mijnheer Con

stant zijn ai wel zichtbaar. 
Presteren en geld verdienen. Het resultaat 

telt. Dat is ook het enige dat de tand des 
tijds overleeft. 

BELLE VUE 

Na de tweede wereldoorlog bouwde Van
den Stock aan zijn gueuze-imperium. 
Belle Vue overspoelde de kust en de 
provincie Antwerpen. Daar waar men de 
echte, zurig smakende gueuze niet kende 
sleet hij zijn zoetig brouwsel probleem
loos. Het was zeer goed bekeken. Begin 
jaren vijftig beproefde hij een eerste maal 
zijn geluk als bestuurder van Anderlecht. 
Ondanks hij Paul Van Himst ontdekte 
vond Mijnheer Constant nooit zijn draai 
in de jeugdschool van Anderlecht. Albert 
Roosens was toen de coming man. Een 
leider met visie en uitstraling. Een voet
balkenner buiten kategorie. Hij zou An
derlecht naar en door de gouden jaren 

Voor de sportdienst van de BRTN is de hete 
zomer begonnen. Het EK voetbal, de Tour, de 
Olympische Spelen. De openbare omroep is 
overal bij en zo is het goed In Engeland 
ontbreken de Rode Duivels en dat is voor een 
televisiezender brute pech. Met „de Belgen" 
erbij zou de belangstelling (nog) veel hoger 
liggen. De kans is groot dat het in de Tour 
amper anders zal zijn. Ook daar zouden de 
onzen echt moeten meetellen om de be
langstelling op te vijzelen. Dat de BRTN des
ondanks voor een uitgebalanceerde en 
brede verslaggeving - waarin ook plaats zal 
zijn voor de humoristische benadering -
instaat Is prijzenswaardig. De Olympische 
Spelen worden zo mogelijk een nog moei
lijker karwei. Het tijdsverschil en de veelheid 
aan sportdisciplines zijn niet van aard om het 
grote publiek entoeslast te stemmen. Toch is 
het feest van de vijf ringen de absolute 
hoogmis van de topsport Om de vier jaren 
worden we er aan herinnerd hoe meesle
pend een nevensport kan zijn wanneer ze op 
topniveau wordt beoefend Er is echt nog 
meer dan voetbal en wielrennen maar In het 
gekommercialiseerde televisielandschap is 
nog enkel plaats voor grote publiekstrekkers. 
De konkurrentlestrijd heeft het zo gewild. Is 
het niet paradoxaal dat de komst van de 

kommercièle omroepen de nevensporten, 
die dachten dat hun moment nu gekomen 
wass, nog verder naar het achterplan hebben 
geduwd dan voordien al het geval was? 

NIET LACHEN 
Maar om op de Spelen terug te komen Het 
kan beter meevallen dan verhoopt. De af
vaardiging uit België was zelden sterker. Er 
zijn potentiële medalllewinnaars aanwezig. 
Onze judoka's, onze zwemmers, onze ta
feltennissers. De selektiekriteria werden In de 
afgelopen jaren voortdurend bijgesteld. 
Deelnemen is niet langer belangrijker dan 
winnen. Dat is een grapje dat aan mijnheer 
Szamaranch niet Is besteed. De koning van 
de gekommercialiseerde topsport, de man 
die de jarenoude Olympische idealen in de 
uitverkoop van de hand deed, koestert nog 
een groot verlangen. Hij meent In aanmer
king te kunnen komen voor de Nobelprijs 
voor de Vrede. Lach niet en erger je niet. We 
lazen het met onze eigen ogen. Driemaal 
zelfs. Om zeker te zijn dat we niet droomden. 
Hebben we dan echt nog niet alles mee
gemaakt? Al Is het natuurlijk nog niet zover. 
We willen er trouwens niet aan denken. 

(gp) 
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de enige keuzeheer van de Rode Duivels 
en ontdekte trainer Raymond Goethals. 
De relatie tussen het bondsbestuur en de 
keuzeheer zou eind jaren zestig verslech
teren waarna Vanden Stock opstapte en 
tot eenieders verbazing toetrad tot het 
bestuur van... Club Brugge. Uit ergernis 
vermoedelijk omdat men in Anderlecht 
blijkbaar niet op de financieel sterke 
gueuze-brouwer zat te wachten. Vanden 
Stock hield het in Brugge geen vol seizoen 
uit. De geldnood was groot geworden in 
het toenmalige Emile Verséstadion en 
men maakte van de nood een deugd. 
Constant Vanden Stock werd eerst vice-
voorzitter en nadien de onomstreden 
„president". Albert Roosens verhuisde 
naar de Voetbalbond. Anderlecht was in 
die jaren zo machtig dat het zijn interne 
problemen via de Voetbalbond kon op
lossen. Ons voetbal zou bij die ont
wikkelingen trouwens wel varen. Onder 
Albert Roosens werden de Rode Duviels 
een formatie met internationale uitstra
ling en onder Vanden Stock was An
derlecht een tijd lang een Europese top-
klub. Er werden drie Europacups ge
wonnen. Het bleef helaas niet duren. 

ONTMASKERD 

Onderzoeksrechter Guy Bellemans en het 
zwarte geld-circuit waren daar mede de
bet aan. Mede, want Anderlecht zelf 
verlegde zijn prioriteiten. Vanden Stock 
zocht voor zichzelf een plaats in de ge
schiedenisboeken. Met Michel Verschu-
eren bouwde hij een nieuwe voetbal
tempel waarop hij zijn naam kleefde. Het 
Vanden Stockstadion werd een model. De 
ploeg zelf evolueerde niet navenant. 
Sportief begon Anderlecht te verschrom
pelen. De grote talenten, de spelers die 
het verschil maakten, verlieten één na één 
het Astridpark. Zogezegd omdat ze on
betaalbaar waren geworden. Binnenlands 
kon de schijn nog een tijdje worden 
opgehouden. De voorbije kompetitie 
werd het gebrekkige sportieve beleid 
evenwel ontmaskerd. Anderlecht vocht 
tegen zijn eigen schaduw. De verbale 
krachtpatserijen van Michel Verschueren 
konden de neergang niet langer ver
hullen. Het was pijnlijk. Het moet „de 
president" ook zeer hebben gedaan. Het 
herstel is vermoedelijk nog niet voor 
morgen. Ook op de transfermarkt on-

blijven nog wel mooie accomodaties 
over... 

GEEN AVONTUREN 

Een en ander mag niet beletten dat Con
stant Vanden Stock de eer te gunnen die 
hem toekomt. Hij was een groot voet
baldirigent. Hij was zelfs uniek. Hij was 
manager en kenner tegelijk. Hij overtrof 
en overleefde al diegenen die zijn wege 
kruisten. Roger Petit en Louis Wauters 
kunnen daarover vertellen. Met Vanden 

De verbale krachtpatserijen van 
Michel Verschueren konden de 

neergang van Anderlecht niet langer 
verhullen. 

Stock viel niet te spotten. Hij kon lang 
wachten alvorens toe te slaan maar eens 
zover was de strijd binnen de kortste 
keren gestreden. Hij wist ook altijd pre
cies wat hij wilde. Een financieel gezonde 
klub was zijn absolute prioriteit. Geen 
avonturen. Het heet dat zijn zoon meer 
risiko's durft nemen. Eerst zien en dan 
geloven. Want de vader zal wel over de 
schouder blijven meekijken. Zoveel staat 
vast. Al zal niemand kunnen ontkennen 
dat Anderlecht in deze tijden tot be
slissende keuzen zal worden gedwongen. 
Om internationaal mee te tellen zal de 
bestuurstop zijn isolement moeten door
breken. Vroeg of laat moeten in 's lands 
mooiste teater ook nog eens grote akteurs 
optreden. 

Gym Pie 
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• VLAAMS PLAKBOEK 

De onsterfelUke Pierlala 
De volksmond is een raar instrument, 
snediger dan wie ook kan hij ongestraft 
kommentaar geven op bestaande toe
standen en in tijden van bezetting ver
woorden hoe men machthebbers aan
pakt. Dat gebeurt niet door middel van 
geleerde traktaten maar via een verzon
nen figuur, een Lambik-achtig volkstype, 
een Nero, een meneerke Peeters. Eerder 
heetten zij Reinaart de Vos of Tijl Ui
lenspiegel, ook zij hebben de hoogwaar
digheidsbekleders van hun tijd een neus 
gezet. Maar er was ook Pierlala. 

SCHIJNDOOD 
Tweehonderd jaar lang leidde deze le
gendarische figuur via het volkslied een 
taai leven als aanbrenger van kritisch 
kommentaar bij het tijdsgebeuren. De 
oudst terug gevonden tekst van Pierlala 
dateert van een drukwerk uit Amsterdam 
(1700), wat bewijst dat hij ook in de 
Noordelijke Nederlanden was gekend. 
Als plaats van oorsprong mag wel Gent 
aangewezen worden al is de daar oudst 
terug gevonden gedrukte versie pas af
komstig uit een almanak van het jaar 
1743. 

De oorspronkelijke anonieme liedtekst 
droeg als titel „Kluchtig liedeken van het 
leven en de vrome daden van den be
roemden Pier la la" , hij telde 24 strofen 
en werd in Gent gedrukt door een zekere 
Leander van Paemel. 
Het verhaal van Pierlala heeft een vast 
stramien. Het begint steevast met on
geveer volgende aanhef: „Als Pierlala in 't 
kistje lag, al met zijn billekens bloot, 
niemand die wist of beter dacht, of Pier
lala was dood." 

De held was echter maar schijndood want 
Pierlala had zichzelf dood verklaard, hij 
stond op uit zijn graf en nam zich voor 
een fatsoenlijk leven te gaan leiden om 
iedereen zijn zaligheid te geven, daarbij 
kritiek leverend op allerlei gebeurtenis
sen en toestanden. 

In totaal zijn er 133 versies van het liedje 
bekend, ze verschenen doorgaans op vlie
gende blaadjes, in almanakken, week- en 
kiesbladen maar ook zangers verkochten 
ze aan kerken en op marktpleinen. De 
teksten werden in de loop van de jaren 
aan de politieke toestand aangepast. In 
1790 neemt Pierlala het op tegen de 
Oostenrijkers, als de Fransen in 1794-95 
ons land bezetten pakt Pierlala de San
sculotten aan. In een van de twaalf strofen 
lezen we: 

„Het brood en boter werd zoo dier/ En 

ander waeren med',1 Dat men niet leven 

koude schier./ Dat was d' égalitéj Den 

Ambagts-man loopt zonder werk/ Terwyl 

Sans-c'lot steeld in de Kerk,/ Hangt s'op 

zeyd' Pier la la, sa sa/ Hangt s 'op zeyd' Pier 

la la." 

FLAMINGANT 
Ook de Vlaamse beweging maakt maakte 
van Pierlala gebruik. Na de Hollandse tijd 
traden verarming en verfransing in en 
opnieuw deed Pierlala zijn mond open. 
„De boer, die roept met vollen mond:/ 'k 

Begreep eertijds de wet,/ En nu voor iets 

da'k niet verstond/ Word ik in 't kot gezet./ 

Als 'k d'overheid wil spreken gaan,/ Zegt 

zij: Monsieur kan niet verstaan./ Spreek 

fransch, zei Pier la la sa sa,/ Spreek fransch, 

zei Pier la la." 

In 1839, toen de strijd tussen voor
standers van Belgische onafhankelijkheid 
en Grootnederlands orangisme nog niet 
uitgewoed was, kwam er een Belgische 

Pierlala uit de pen van Pierre Lebrocquy. 
In zijn bundel De Dulle Griete. Vlaemsche 

Liedekens op den tijd verdedigde deze 

„waren Volksvriend" de eenheid met 
Nederland wat later uitmondde in zijn 
kruistocht tegen het (vooral West-
vlaamse) taalpartikularisme en voor een 
eenheidsspelling met het Noorden. 
Pierlala leefde verder als naam van po
litieke tijdschriften (Gent 1857, Brussel 
1871), dook op als uithangbord voor 
herbergen, is de naam van een kegelspel, 
een figuur in een poppenspel, in kin
dervertelsels en in zei-spreuken. Lange 
tijd werd hij in de Oostvlaamse gemeente 
Ursel als houten beeld rondgedragen. 
De letterkundigen J.F. Willems, F. Snel-
laert. Flor Van Duyse, Jan Van Ryswyck 
en Julius de Geyter hebben ofwel de 
verschillende versies opgezocht en ver
zameld ofwel hebben ze er nieuwe ge
schreven. 

ONSTERFELIJK 
Dat Pierlala niet dood is bewees Daniël 

Sternefeld in 1954 door een aantal ple

zierige variaties op het volkshedje te 

schrijven, later zou Jeanne Brabants deze 

gebruiken voor een ballet waarvoor zij de 
koreografie bedacht en dat door de Ko
ninklijke Vlaamse Opera en het Ballet van 
Vlaanderen (1973) opgevoerd werd. 
De laatste keer ontmoetten we Pierlala in 
de gelijknamige volksroman van André 
De Ké, uitgegeven in 1989. De auteur 
situeert zijn verhaal m de eerste jaren van 
de Franse bezetting (1794-1799). Na de
sertie uit het Oostenrijkse leger en een 
lange omzwerving door steden en dorpen 
trekt Pierlala ten strijde tegen de bezetter 
en neemt uiteindelijk deel aan de boe
renopstand van 1798. Tot slot van zijn 
avonturen laat De Ké Pierlala voorspel
len; „Ik zal niet sterven zolang mijn volk 
onderdrukt wordt." 

Helemaal onsterfeHjk werd hij door een 
plaatsje in het Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal waarin naast zijn ware 
betekenis als „de held van het bekende 
liedje" en „vreemd of wonderlijk per
soon" de uitdrukking vermeld staat „er
uit zien als de dood van Pierlala", zo 
mager als een geraamte zijn... 
Welke gemeente of stad bedenkt deze 
Vlaamse volksfiguur met een monu-
ment(je)? 

(mvl) 

o.m.door de 

Gentse 

volkszanger 

Karel waeri 

(1842-98) 
werden de 

avonturen 

van Pierlala 

bezongen. 

OPGAVE 6 6 

HORIZONTAAL 

3. Meneer uit de stad aan de 
stroom (7) 

6. Reputatie (4) 
8. Verloren! (12) 

10. Klappen die van de andere 
kant komen (11) 

12. Maakt dat tokkelinstru-
ment zoveel lawaai? (4) 

14. Verbonden met en door 
letters (16) 

16. De hele wereldbevolking 
(8) 

18. Voor waar houden (7) 
20. Riskante onderneming die 

tenslotte dan ook kapot 
gaat (8) 

21. Draaide tijdens het vegen 
(6) 

VERTIKAAL 
1. Gelukkig, niet gewond (9) 
2. Inwoner van Dublin die ge

bruik maakt van een Ita
liaanse boot? (9) 

3. Frans in Vlaanderen (3) 
4. Houdt het zeil op (2) 
5. Eventjes (4) 

7. Volop beweging! (5) 
8. Deze botten hebben hun 

dienst gedaan (7) 
9. Met losse letters vastge

maakt! (7) 
11. Beoefenaars van deze we

tenschap verrichten nogal 
wat graafwerk (11) 

13. Schat (5) 
15. Vlaams middaguur (4) 
17. Dat is nog eens vurig ver

langen! (7) 
18. Onder dit gewas kan een 

adder schuilen (4) 
19. Mager (6) 

OPLOSSING OPGAVE 65 
Horizontaal: 6. voortplan
ten; 7. de laatste loodjes, 10. 
achtertuin; 12. neven; 14. ge
sprek, 15. hersteld; 16. lel; 17. 
ezel; 18. over; 19. respijt, 20. 
Leen. 
vertikaal: 1. bodemonder
zoeker; 2. draai; 3 op staande 
voet; 4. tast; 5. bevoordeeld, 
8. druppel; 9. einde; 11. 
hoedje; 13. vastlopen. 
Uit de juiste antwoorden werd 
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deze van Hugo Sonck getrok
ken. Hugo woont in de An
derenbroek 119 te 9450 Haal-
tert en krijgt binnenkort zijn 
prijs thuisbezorgd. 

lossing van opgave 66 ver
wachten wij ten laatste op 
maandag 1 Juli a.s. op ons 
adres: Bamkadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

De gele briefkaart met de op- Veel puzzelplezier! 
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HOW TO MAKE AN AMERICAN 
QUILT 
How to make an American quilt werd gemaakt naar een boek van 

Whitney Otto, door regisseuse Jocelyn Moorhouse. Daarvoor 

moest ze uitgaan van een script van Jane Anderson, en die is er 

nooit in geslaagd het literaire werk in filmtaal om te zetten, zodat 

bet een bijna onmogelijke taak was voor Moorhouse, om er ook 

een goeie film uit te distilleren. 

Het verhaal ts poëtisch, soms verwarrend, en meestal zoeter dan 

één aardbei onder een kilogram suiker. 

Wynona Ryder, een anders toch erg sterke aktrice, maakt er een 

potje van. Zij speelt de 26-jarige Finn Dood, die terug naar haar 

geboortedorp keert, om er in het reine te komen met haar 

NIEUW IN DE BIOS 

verliefdheid op een schrijnwerker, en om een tesis over hand

werken te schrijven. Ze vindt rust bij een groepje mensen dat zich 

bezighoudt met het maken van quilts. Het patchwork van de quilt 

uit de titel staat zinnebeeldig voor het leven. Door de vele 

personnages die aan bod moeten komen waant men zich wel eens 

verdwaald tussen de pagina's van een telefoonboek, vol met 

namen waarop zo nu en dan een gezicht wordt geplakt. Die 

gezichten zijn dan van Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Kate 

Capshaw, Jean Simmons en nog een rist aktrices, die hun gelaat 

allemaal even mogen tonen. Diegenen die bekend zijn met de 

tekeningen van Norman Rockwell {die jaren geleden de omslagen 

van Panorama bezette) zullen zijn typische Amerikaanse sfeer 

kunnen opsnuiveen. (**) 

VILLAGE OF THE DAMNED 
John Carenter slaat zich soms op de borst als opvolger van Alfred 

Hitchcock, soms terecht, meestal niet. Met Village of the Damned 

kan hij het kloppen misschien zo sterk maken dat hij voor een tijdje 

uitgeteld ligt, zodat hij wat tijd krijgt om na te denken. De 

dwaasheid om de verfilming van deze SF-roman van John 

Wyndham nog eens over te doen, wijst op zijn grootheidswaanzin, 

want in 1960 deden ze bet véél beter in Engeland. Neen, neen, en 

neen! 

W. Sneer 

^ M E D I A L A N D S C H A P ^ 

^rJ' A cry In the dark Linda Chamberlain, een 
Australische vrouw, moest In 1980 terechtstaan 
omdat ze ervan verdacht werd haar baby te 
hebben vermoord. De werl<elljl<held was echter 
meer dan gruwelijk; het kindje was ontvoerd en 
opgepeuzeld door een dingo, een soort wilde 
hond. Meryl Streep en Sam Neill, de ouders, 
moesten een pijnlijke, soms vernederende ge
rechtelijke procedure ondergaan en hun schit
terende vertolkingen kunnen niemand onbe
roerd laten. Zat. 22 Juni, VTM om 21U.45 

< & ^ The Mllagro Beanfleld war Het rustige 
dorpje Milagro In New Mexico wordt bruusk 
wakker geschud wanneer een gewetenloze mil
jonair het plaatsje wil ombouwen tot een enorm 
toeristisch pretpark. Dat zint de bevolking niet. 
Deze tweede film van Robert Redford uit 1988 
mag gezien worden. Zon. 23 Juni, TV 1 om 
19U.50 

Catherine Deneuve 
In indochine. 
Maan. 2a Juni. om 
22u. op TV2. 

Ife=# Diner Enkele jongeren komen na hun 
eerste stappen In de wereld van de volwassenen 
opnieuw samen en praten over hun ervaringen. 
Schrijver/regisseur Barry Levinson wist in zijn 
debuutfilm de sfeer van de jaren vijftig schit
terend te rekonstrueren. Een debuut dat een 
onverwacht kassukses werd. Met Mickey Rourke, 
Steve Cuttenberg en Ellen Barkin. Woens. 26 
Juni, BBC 1 om Ou.30 

^=^ Pas tres cathollque Vlotte Franse film 
van Tonie Marshall uit 1993 met een schit
terende Anemone als de vrijgevochten (lees: 
losbandige) detektive Maxime. De scherpe di
alogen en de bijtende humor maken van dit 
werkstuk van de oud-aktrice een pareltje. Dond. 
27 Juni, TV 2 om 22U. 

'ife==f weg ermee Volgens schattingen lopen 
jaarlijks zo'n 2.500 jongeren van huis weg. Xavier 
Waterloos maakte voor Panorama een repor
tage over hun motieven en ervaringen. Dond. 
27 Juni, TV 1 om 22U.20 

^ 3 ' Married to the Mob Maffia-weduwe An
gela DeMarco is niet te spreken over de toe-
nadehngspogingen van Tony Russo, de gangster 
die haar man uit de weg geruimd heeft. Een 
andere aanbidder, FBI-agant Mike Downey vindt 
daarentegen wel genade in haar ogen. Ame
rikaanse komische triller van Jonathan Demme 
uit 1988 VrlJ. 28 Juni, TV 1 om 21U.35 

Niet voor de 
mannen? 

• Jan Ceuleers, gewezen programma-
direkteur van de BRTN, en Kris Borms, 

oud-hoofdredakteur van het BRTN-joer-
naal, hebben een nul op het rekest ge
kregen bij de Raad van State. Beide heren 
konden zich korte tijd geleden niet ak
koord verklaren met hun vroegtijdige 
pensionering. Ceuleers zowel als Borms 
vonden dat daarmee het gelijkheidbe
ginsel met de voeten getreden was en 
dienden klacht in bij de RvS. Deze kon, 
wegens niet bevoegd, geen uitspraak 
doen. De twee oud-BRTN-medewerkers 
proberen nu hun gelijk te halen bij het 
Arbitragehof. 

• BRTN-teletekst heeft er sinds kort een 
'minderheidsbladzijde' bij. Na de holebi's 
en de minder-validen krijgen ook de 
vrouwen een apart hoekje in het aanbod. 

Eén blz. is voorbehouden voor een 
vrouvi^riendelijke agenda, een andere be
vat 'vrouwennieuws'. De aparte vrou
wenrubriek kwam er op aandringen van 
Anne Van Asbroeck. De SP-minister van 
het gelijke kansenbeleid vindt haar 
nieuwe boreling erg belangrijk „niet al
leen om drempels te verlagen , maar 
tevens voor het wegwerken van diskri-
minatie en achterstellingsmechanismen 
ten aanzien van personen die gelijke kan
sen ontberen" {De Morgen). Een eerste 
'doorbladeren' levert weinig spektakulair 
materiaal op als een tentoonstelling over 
de vrouw in het oude Griekenland en een 
fotoboek over vrouwen. Mannen niet 
toegelaten?!? 

• De Vlaamse lokale radio's pikken de 
monopoliepositie van de BRTN-radio 

Rel In radloland: Vlaamse lokale 
radio's stappen naar 

de Europese Kommissie. 

niet langer en stappen naar de Europese 
Kommissie. Hun klachten richten zich 
vooral tegen de frekwentieverdeling en 
tegen het feitelijk reklamemonopolie van 
de openbare. De lokale radio's eisen dat 
het Vlaams mediadekreet in overeen
stemming wordt gebracht met de Eu
ropese wetgeving. 

M 

Tussen de steeds schommelende 
kijkcijfers van de BRTN zit er één 
konstante. 'Op de koop toe' staat 
steevast in de top 3 van de meest-
bekeken programma's van de 
openbare. Geheel onterecht is dat 
niet; f m/e/ Coelen en Rita Van 
Neygen maken wekelijks een braaf 
en vooral onderhoudend uurtje 
televisie. Na het bekijken van 'Op 
de koop toe' hebben wij dan ook 
vrijwel nooit de indruk dat we iets 
beters hadden kunnen doen. 
Even zelden gaan we nochtans 
slapen met de idee dat kijken de 
allerbeste oplossing was. En dat 
ligt dan weer aan de algemeenheid 
waarmee de ondenwerpen van het 
programma benaderd worden. Er 
zit geen lijn in. Grijpen we even 
terug naar enkele weken geleden. 
Emiel en Rita gingen op een 'kon-
sumentgerichte' reis naar Grieken
land om er te onderzoeken of toe
risten 'er waar voor hun geld krij
gen'. Maar als de besluiten ge
trokken zijn en de blote borsten -
bij ieder reisverslag! - bekeken, 
benje als kijker niets, maar dan ook 
helemaal niets wijzer. Bij het ene 
hotel is het hebben van een ligbad 
in de kamer immers een pluspunt, 
maar bij het ontbreken ervan in 
een ander hotel, is het blijkbaar 
geen minpunt. Idem voor de rand-
animatie, al lijkt dat laatste ons 
altijd een gegrond kriterium om 
niet voor het hotel in kwestie te 
kiezen. Een ander minpunt bij één 
van de hotels was, letterlijk, dat 
'het ver van Athene lag'. Rome ligt 
ook ver van Athene, tenminste als 
Stockholm niet in rekening wordt 

gebracht. 
Maar vandaag had het duo geen 
reis voor ons in het verschiet. Nee, 
na eerst een Wivmo-reportage over 
reklameronselaars dunnetjes over
gedaan te hebben - of was het 
andersom? -trokken Emiel en Rita 
de winkelstraten in. Hun 'haviks
ogen', dixit Sabine De Vos, hadden 
opgemerkt dat er toch verdomd 
veel winkelketens in de steden op
duiken. Inderdaad, zelfs een mol 
kan niet meer om de Blokkers en 
de Heys heen. De reportage over 
het fenomeen, waarin gezocht zou 

waren uit de 'Testaankoop van 
deze maand'. Nu verwijst 'Op de 
koop toe' wel meer naar dit kon-
sumentenmagazine. In de eerste 
plaats uit pure noodzaak: televisie 
leent zich moeilijk tot uitgebreide 
verslaggeving van diepgaand on
derzoek. Geduldig navlooien op 
papier is voor de voorzichtige kon-
sument dan ook geen luxe. In de 
tweede rangorde, echter, lijkt het 
er sterk op dat Testaankoop in het 
programma een ideale promotor 
heeft gevonden. Want al levert de 
organisatie onafhankelijk onder-

Wij kijken ook! 
Op de koop toe, maandag 10 juni 1996, i v i 

worden naar 'waarom', verzandde 
al vlug in een regelrechte aan
klacht tegen de ketens. Een niet al 
te sterk gefundeerde aanklacht 
bovendien. Gemeenplaatsen als 
'Het gaat slecht met de zelfstan
digen' en 'De klanten willen alleen 
maar goedkope massagoederen' 
werden kwistig in het rond ge
strooid, zonder ook maar één keer 
ondersteund te worden door be
trouwbare cijfers. Tussen de als 
'buitenlands' bestempelde han
delszaken werd bovendien ook JBC 
getoond, van origine wei degelijk 
Vlaams. 
Meer gefundeerd waren de repor
tages over verschillende merken 
ijstee en over kinderzitjes voor in 
de auto. Het waren dan ook on-
denwerpen die regelrecht geplukt 

zoek, het blaadje moet wél ver
kopen natuurlijk, 
wie ook moeten verkopen zijn de 
producenten van kabrio's, auto's 
zonder een degelijk dak. Wij heb
ben bij het zien van zo'n wagen 
altijd een beetje medelijden met 
de bestuurder. Het geld niet heb
ben om je wagen te laten voorzien 
van een echt dak, dat zoiets nog 
mogelijk is in deze samenleving. 
Gelukkig hebben deze wagens een 
voorruit, anders zouden ook de 
kapperskosten niet meer bij te 
houden zijn. Ter geruststelling: één 
van deze roadsters had een af
sluitbaar koffertje tussen de zetels. 
Het moet Emiel, altijd op zoek naar 
een goede kluis, plezier gedaan 
hebben! 

Krik 



Profeten 
Men vergeet dat het binnenlands ver
bruik achteruit gaat maar dat is met op te 
maken uit de statistieken Statistieken 
zijn altijd verouderd en achterhaald Tij
delijk kunnen de cijfers géén grote da
ling geven omdat de ekonomie poogt 
door veel lagere prijzen het verlies te 
dekken Mensen kopen steeds goed
koper 
Alles gaat goed, of subtieler „met zo 
slecht", proklameert men om vooral uit 
politieke overwegingen de bevolking 
een rad voor de ogen te draaien Het volk 
moet gerustgesteld worden terwijl men 
het verder pluimt 
De tewerkstelling stijgt, beweert men' 
Men vergeet de reusachtige en kostelijke 

inspanning met al de nieuwe banen
plannen, terwijl er dagelijks benchten 
over nieuwe werkloosheid zijn Die nog 
zal vervolgen, zolang men de oorzaak 
niet aanpakt 
En die blijft een drastische loonlast
verlaging door de overheid, en méér 
geld voor de bevolking om uit te geven 
Overal is men het daar over eens, be
halve hier 
Is er méér werk in de haven van Zee-
brugge, dan valt er werk weg in de haven 
van Antwerpen Als sommige bedrijven 
vooruitgang boeken is het ten koste van 
andere bedrijven Er is alleen een heen-
en weergaande beweging, maar géén 
oplossing in zicht Ofwel rijft men een 
buitenlandse bestelling binnen van 10 
miljard Dat cijfer komt in de valse sta

tistieken, en de ekonomie is weer gered 
volgens de profeten Eigenaardig dat 
miljoenen mensen dat met merken in 
hun geldbeugel Waarom is de bevolking 
momenteel zo ongerust over de toe
komst en aan het verarmen' Waarom 
zijn velen bezig met hun kapitaal op te 
leven'' 
Er zijn méér zelfstandigeni Tal van werk
lozen afkomstig uit de industrie openen 
een winkeltje of café Zelfstandigen kun
nen desnoods lang met een mager loon
tje leven Het enig beroep waar iedereen 
mag werken voor wat hij kan krijgen, en 
wat werknemers met mogen Voor hoe 
lang' De zelfstandige winkels vallen weg 
en de ketenwinkeis komen in de plaats 
Méérverkoop is er met, alleen verschui
ving Men blijft nieuwe winkelcentra op-

nchten die andere winkels dood maken 
Dat geeft een vals beeld dat alles goed 
gaat Want het verbruik daalt of is van 
het goedkoopste allooi De ongebrei
delde konkurrentie en het spartelen om 
te overleven maakt de bedrijven en zelf
standigen steeds armer Investeren kan 
met meer Dat wreekt zich op lange 
termijn 

Zou men eens die schijnheiligheid om 
het hachje van de overheid te redden 
willen stoppen' En eindelijk eens willen 
zien dat de toestand nooit zal beteren 
zolang de loonlasten met drastisch om
laag gaan' 

W. Degheldere, 
Bruooe 

zelfs de VLP 
Na het TV-interview dat Guy Verhofstadt 
op zondag 26 mei j.l. gaf, is het voor ons 
en zeker ook voor hem dmdehjk: het 
standpunt van de VU, geef Vlaanderen 
echt zelfbestuur, is het enig logische. Met 
de PS en Wallonië valt geen land meer te 
bezeilen. 

We zijn dankbaar dat Guy Verhofstadt tot 
dit inzicht is gekomen. Dat betekent 
tevens dat de verruimingsoperatie van de 
VLD geen zm had. De huidige umta-
ristische voorzitter Herman Decroo be
nadrukt dat nog dagelijks. Het is de VU 
die nu aan een verruimingsoperatie kan 
beginnen. Welkom bi) de demokratische 
Vlaams-nationalisten! 

Erik Vandewalle, Rik Baert, 

Willy Doop, Mare Pauwels; 

Izegem 

Is er leven na 
EiectrabelT" 
De Europese Kommissie heeft er zeer 
terecht op gewezen dat Electrabel zijn 
overheersende rol als producent en le
verancier van elektriciteit in België mis-
brmkt om zijn bijna-monopohe voor de 
eerste tientallen jaren vast te leggen via de 
zogeheten derde-generatiestatuten van 
de gemengde energie-interkommunales 
(WIJ, 6 juni J.L). De desinformatie en de 
manipulatie waarmee Electrabel met suk-
ses de meeste gemeenten een vervroegde 
verlenging van zijn interkommunales op
drong, grenst aan het ongelooflijke. 
Is de 5% participatie in privébedrijf Elec
trabel hoe dan ook een interessante be
legging? 

Wie het aandelen-transfert ontleedt, 
komt tot de bevinding dat het om een 
slechte en spekulatieve belegging gaat. De 
gemeenten kunnen immers veel beter in 
hun eigen distributienetten investeren, 
waar makkelijk een rendement van 10% 
gehaald wordt, terwijl het verwachte ren-

4' WEDERWOORD • 

dement van de Electrabel-aandelen 5% 
op eigen middelen bedraagt. Bovendien 
legt de 5%-participatie de gemeenten vast 
voor een paar tientallen jaren terwijl 
Europese mededinging uitgesloten 
wordt. Bovendien worden de gemeenten 
mede-verantwoordelijk voor het sociaal 
en nucleair passief van Electrabel. 
Wordt de rechtszekerheid van de ge
meenten bedreigd door de tussenkomst 
van de Europese Kommissie' 
Wie dit beweert, zet de wereld op haar 
kop. In onverdachte tijden werden ge
meenten en Electrabel verwittigd dat de 
nieuwe statuten met stroken met de Eu
ropese doelstellingen en regelgeving. 
Toegegeven, de uiteindelijke Europese 
terechtwijzing kwam rijkelijk laat, maar 
dit kan geen verontschuldiging zijn voor 
de zo Ijverig goedgekeurde oplichting van 
gemeenten en haar burgers via de derde-
generatiestatuten. 

Kan de zogeheten „universele dienst
verlening" enkel via de gemengde ener-
gie-mterkommunales, m.a.w. is er leven 
na Electrabel? 

De openbare energie-interkommunales 
leveren in dit land minstens even goede 
diensten aan de bevolking als de Elec-
trabel-interkommunales. Het is van on
gemeen belang dat deze zuivere inter
kommunales blijven voortbestaan, omdat 
ZIJ de overheid toelaten een klaar, on-
gemampuleerd inzicht in de energiedis
tributie te bekomen, waardoor ongetwij
feld het algemeen belang (ook dat van de 
gemeenten uit de gemengde sektor!) ge
diend wordt. Een monopolie m deze 
ongemeen belangrijke sektor dient hoe 
dan ook vermeden. 

Wat staat ernstige en goed-mgelichte be
leidsmensen nu te doen' 
Het besluit als zouden beleidsmensen hun 
fout kunnen goedmaken door te zorgen 
dat Electrabel aan de eisen van de Eu
ropese Kommissie tegemoet komt, is on

volledig, zoniet onjuist. Immers, bij elke 
(al dan met vervroegde) verlenging van 
interkommunale samenwerking dienen 
op de eerste plaats alle mogelijkheden 
afgewogen via een onafhankelijke, neu
trale expertise. De terechtwijzing van de 
Europese Kommissie kan en moet dan 
ook opnieuw een eerlijke kans geven aan 
de zuiver-mterkommunale sektor! 

mg. Walter Caethoven, 
Nijlen 

vrilspraak 
ADAC (Association des Arts et de la 
Culture) - de kulturele koepel waar Ex
ploration du Monde bij aangesloten is -
tekende begin dit jaar tegen een beslissing 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
beroep aan bij het Hof van Beroep te 
Brussel. De gedaagden waren Guido 
Moons (voormalig woordvoerder van 
TAK), Peter De Roover (voorzitter van de 
WB), Juhen Borremans (TAK-WB-me-
dewerker), Herman De Mulder (TAK-
medewerker) en Jan Heldenbergh (TAK-
medewerker). Ze werden toen voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg op basis van 
het recht op vrije memngsuitmg vrij
gesproken. 

De vijf gedaagden werden beschuldigd 
van het gebruik van verbaal en fysisch 
geweld tegen zowel de bezoekers als de 
orgamsatoren van de voorstelhngen die 
in Gent en Wevelgem werden verzorgd. 
De verzoeker vreesde dat dezelfde pro
blemen zich in andere Vlaamse steden, 
waar Exploration aktief is, zal voordoen. 
Daarom vroeg ze dat de hele zaak met 
spoed in beroep zou worden behandeld. 
Op deze laatste eis is door het Hof van 
Beroep met ingegaan. 
ADAC vond dat het recht op vrije me
ningsuiting (art. 19 Grondwet) en het 
recht om vreedzaam en ongewapend te 
vergaderen (art. 26 Grondwet) door TAK 
en W B werden beknot. De verzoeker 

Met "dé gids" in de liand reist a onl>ezorgd en goedicoop 
door heei Vlaanderen Valcantieland! Dé gids 

Viaanderen Vaicantieiand 96 Mi 

Icost sleclits 165,- fr. (verzending inl>egrepen). ü vindt er HLLE 
informatie over icorte en voordelige vaicanties in eigen land! 

Bellen om te bestellen: 0900/240.98 (6.osBEFp«r2o/40s«.) 

stelde zelf dat het vergaderen in om het 
even welke taal mag gebeuren (art. 30 
Grondwet). 
ADAC eiste 

- het staken van het verspreiden van 
pamfletten over Exploration du Monde 
onder verbeurte van een dwangsom van 
50.000 fr. per pamflet en per dag ver
traging; 

- dat wanneer TAK en WB, zowel recht
streeks als onrechtstreeks, met verbaal 
of fysisch geweld ageren tegen de voor
stellingen, ze een dwangsom van 
1.000.000 fr. per vastgestelde inbreuk 
moeten betalen, 

- dat de uitspraak van het proces op 
kosten van TAK en W B m De Stan
daard, Het Nieuwsblad, La Libre Bel-
gique, Het Volk, Het Laatste Nieuws, 
De Morgen en Le Soir moet verschij
nen, en dit op voorlegging van een 
blanco faktuur; 

- dat de gedaagden de kosten van het 
geding met inbegrip van de rechts
plegingsvergoeding moeten betalen 

De achtste kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel oordeelde na rijp beraad dat het 
beroep, dat door ADAC is aangetekend, 
ontvankelijk doch ongegrond is. De vijf 
leden van TAK-WB zijn in eerste in
stantie vrij gesproken. TAK en W B kun
nen rustig verder doen met hun akties. 
Maar er schuilt wel een addertje onder 
het gras- de rechtbank heeft beslist dat er 
geen „hoogdringendheid" bewezen is om 
op de eisen van het ADAC in te gaan. 
Maar wanneer het ADAC in de toekomst 
zou kunnen bewijzen dat er „hoogdrin
gendheid" in het spel is, kan de rechtbank 
overgaan tot het uitspreken van bijvoor
beeld een dwangsom tegen de leden van 
TAK-WB. Hier moeten we er wel op 
wijzen dat het om een „punctuele" uit
spraak gaat die met veralgemeend kan 
worden en dat een andere rechter een 
andere beslissing kan treffen. 
In ieder gewal worden de vijf beklaagden 
van TAK-WB door het Hof van Beroep te 
Brussel vrij gesproken en wordt het 
ADAC veroordeeld tot het betalen van de 
beroepskosten. 

Juhen Borremans, 
TAK-WB 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheid- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken 

15 



V oor de Hasselaren is 1996 een nieuw 'sevenste 

jaar'. In augustus staat de stad opnieuw 

volledig in het teken van de Virga ]esse-feesten. 

Weerkerend hoogtepunt daarbij is de ommegang. 

• U I T S M I J T E R • 

Helemaal zeker is het niet, maar de 
oorsprong van de viering van Virga Jesse 
valt waarschijnlijk samen met het ont
staan van Hasselt als stad. De Limburgse 
hoofdstad ontleent haar naam immers 
aan een hazelaarsbos met daarin een 
Mariakapel. De Mariaverering dateert al 
van 1318, toen de prinsbisschop van Luik 
de oprichting van een Hasseltse Mariale 
broederschap goedkeurde. Bij de inwij
ding van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk 
trok de eerste ommegang door de stra
ten. 

Tot aan de beeldenstorm, in 1567, werd 
om de zeven jaar een stoet op het getouw 
gezet. Daarna duurde het ruim een eeuw 
vooraleer opnieuw met de traditie werd 
aangeknoopt. Dat gebeurde in het zog 
van de groeiende Maria-verering in 
Scherpenheuvel. Hasselt werd, als stop
plaats op de reisweg, door de pelgrims 
aangegrepen om de heilige maagd te 
vereren. Sinds de hervatting van de om
megang is het slechts twee keer voor
gevallen dat het beeld van Virga Jesse niet 
door de stad gedragen werd: één keer bij 
het begin van de Franse revolutie, één 
keer bij het uitbreken van WO IL 

AFSTAMMING 

Virga Jesse ontleent, in tegenstelling tot 
wat velen denken, haar naam in geen 
enkel opzicht aan een maagd (virgo in het 
Latijn). Letterlijk vertaald betekent Virga 
Jesse 'roede van Jesse', meer simbolisch 
'de twijg van Jesse'. Met deze naam wordt 
rechtstreeks verwezen naar Maria's af
komst: Jesse was de vader van koning 
David. 

Het beeld, een gotische madonna met 
kind, waarom het in augustus allemaal te 
doen is, stamt uit het begin van de 14de 
eeuw. Dat het nog in relatief goede staat 
is, komt zowel dankzij als ondanks men
selijk tussenkomen. Naast de houtwor
men hebben onze voorvaderen er immers 
veel aan gedaan om het beeld, soms 
letterlijk, een kopje kleiner te maken. Om 
het tooien van het beeld ietwat gemak
kelijker te maken, verwijderde men in de 
17de eeuw de uitspringende delen ervan. 
Een bombardement in 1944 sloeg bo
vendien een goed deel van het aangezicht 
van de madonna weg. Door een vak
kundige restauratie in 1978 blijft de ei
kehouten Virga Jesse niettemin voor het 
nageslacht bewaard en kan het ook dit 
jaar weer door de straten gedragen wor
den. 

In feite, zo wil de overlevering het, is de 
huidige luister van de feesten een on
gewild geschenk van de Nederlanders. 
Wanneer de prinsbisschop van Luik zich 
tijdens de 'Hollandse Oorlog' (tweede 
helft 17de eeuw) achter de Franse koning 
schaart, bezetten de Nederlandse cal

vinisten als weerwraak een aantal steden 
in het prinsbisdom. Ook Hasselt werd 
bezet door de 'ketters'. Als de Neder
landers in 1682 de aftocht blazen, is de 
opluchting onder de kristelijke Hasse
laren dermate groot dat zij feesten or
ganiseren die hun gelijke niet kennen. 

VANDAAG 

Ook nu, anno 1996, hebben de Virga 

Jesse-feesten een kristelijke grondslag. 

Dit jaar is het tema van de feesten, 'Een 

bracht. 

De straatversieringen hebben een hele 
voorgeschiedenis en zijn vrijwel zo oud 
als de zevenjaarlijkse processies. Geweten 
is bv. dat in 1682, bij het vertrek van de 
Nederlanders, negen altaren langs de om
megangroute waren opgetrokken. Het 
was de buurt die ze bouwde, én betaalde. 
Nog steeds weten de buurtbewoners de 

De roede van Jesse 
pelgrimage van vertrouwen', ondeend 
aan de legende van de dolende man. Deze 
doet het verhaal van een verdwaalde 
bedevaarder die door een mirakel van 
Maria opnieuw de juiste weg kan vinden. 
Voor het tema werd gekozen omdat ook 
in deze tijden velen, zij het minder let
terlijk, het spoor bijster zijn. Wie evenwel 
vertrouwt in Maria en haar zoon Jezus 
vindt in hen een veilige gids. „De feesten 
zijn er nochtans niet alleen voor kris-
tenen," zegt Paul Judo, voorzitter van het 
Virga Jesse-komité, „maar voor iedereen 
van goede wil." Dat hij niets verzint, 
moge blijken uit het feit dat het Lim
burgse CAD, voluit Centrum voor Al-
kohol en Drugs, vrijwilligers met ver
slavingsproblemen inzet in de voorbe
reidingen ervan. 

En dat zijn er nogal wat. Niet alleen de 
'echte' Hasselaren, maar ook de inwoners 
van de deelgemeenten zijn maanden voor 

de festiviteiten druk in de weer met het 
maken van kleding, wagens, versieringen. 
De ommegang telt 2.500 deelnemers en 
30 wagens. De kleding wordt speciaal 
voor de feesten ontworpen en is goed 
voor een totaal van 8 km. stof. De wagens 
willen geen pronkstukken zijn, maar heb
ben een eerder dienende funktie. Zij 
brengen afwisseling in de stoet en beelden 
taferelen uit die nauw aanleunen bij het 
tema. Gezien zij verduidelijkende teksten 
meevoeren, vormen zij als het ware een 
'stripverhaal' binnen de ommegang. 

VERSIERINGEN 

Is de ommegang, dit jaar op 11,18 en 25 
augustus, het middelpunt van het ge
beuren, ook de randaktiviteiten maken 
een bezoek aan Hasselt zeker de moeite 
waard. Door de vele versieringen en de 
massa's bloemen is het centrum van de 
stad gedurende de maand augustus im
mers ondergedompeld in een feeërieke 
sfeer, 's Avonds worden de versierde 
straten verkeersvrij gemaakt en kunnen 
de geïnteresseerden deelnemen aan be
geleide wandelingen. Toeristen met ver
moeide voeten worden gratis van en naar 
de parkeerplaatsen buiten de stad ge-

nodige fondsen te werven voor de bouw 
van, veelal prachtige, versieringen. Door 
alle verschillende bouwwerkjes, gaande 
van vijvers over fonteinen naar grotten, 
lopen het leven en de mirakels van Maria 
als een rode draad. Dit jaar zullen, meer 
nog dan voorheen, bloemen een do
minante rol in de versieringen wegka-
pen. 

Al hebben de 'rotten' nog niet in al hun 
kaarten laten kijken. Het woord 'rot' is 
tijdens de zevenjaarlijkse feesten alom
tegenwoordig. In feite betekent het niet 
veel meer dan 'wijk' of 'buurt'. Voor 
Hasselt zijn de 'rotten' evenwel een uni-
kum: in geen enkele andere stad wordt 
een wijk aangeduid met 'rot'. De rotten 
zijn direkte afstammelingen van de mi
lities die de stad in de middeleeuwen 
verdedigden. Eén legerafdeling was een 
rot. Later, toen de stad opgedeeld werd in 
wijken, bleef de volksmond het woord 
gebruiken. 

IN DE RAND 

Stad Hasselt en het organiserend komité 
trachten ook in 1996 van de Virga Jesse-
feesten een totaalgebeuren te maken. Zo
als bij voorgaande edities zal dit jaar 
opnieuw een Virga Jesse-spel opgevoerd 
worden. Dat spel, met tekst van 'kam
pioen' René Swartenbroekx, zal dit jaar 
uit twee facetten bestaan: het bijbel
verhaal enerzijds, een eigentijdse ver
taling ervan anderzijds. De broeder
moord van Kaïn wordt vergeleken met de 
moord op Romero, de smart van Maria 
aan het kruis met die van een Ruandese 
moeder om haar dode kind. 
Ook wie minder van teater houdt, maar 
pakweg meer van muziek of tentoon
stellingen, komt in Hasselt tussen 11 en 

25 augustus ruim aan zijn trekken. Tij
dens de feesten zullen een tiental grote en 
meerdere kleine koncerten te beluisteren 
zijn. In dezelfde periode lopen in Hasselt 

26 tentoonstellingen, over het Virga 
Jesse-gebeuren, maar ook over bv. mode, 
zilverwerk en het werk van Albert Ser-

vaes. Eens in de zeven jaar toont Hasselt 
met al deze evenementen dat het meer is 
dan enkel een jeneverstad. 

Geert Vranken 

c> Voor meer informatie over de Virga 

Jesse-feesten en het randgebeuren: 

Dienst voor ToerismefVW, Lom

baardstraat 3, 3500 Hasselt. Tel. 

011123.95.40, fax 011/22.50.23, E-

truiil Stad.Hasselt@pophost.eunet.be 

De 

ommegang: 

hoogtepunt 
Inde 

zevenjaarlijkse 
virga 
Jessefeesten. 

Dit Jaar op 11, 
18 en 25 

augustus. 

Linfill tn «in 
Op maandagvoormiddag 12 augustus zal de 
Langeman weer even heersen over Hasselt. 
Op dat moment immers ziet hij toe op de 
zevenjaarlijkse erwtensoepuitdeling. De Lan
geman Is een Hasseltse reus, één van de 
pronkstukken van de rederijkerskamer De 
Roode Roos. De reus werd gemaakt In 1653. 
Tot een niet bekend tijdstip was hij staande. 
Het was echter, net zoals bij het Virga Jesse-
beeld, de pragmatische aanpak van onze 
voorouders die hem van de ene op de andere 
dag deed zitten. Moeilijkheden bij het op
bergen werden op die manier voorkomen. 
Dat Langeman eregast Is bij een uitdeling van 
erwtensoep, is eens te meer een traditie 
gebaseerd op mondelinge overlevering. In 
de 16de eeuw zou een Spaans edelman de 
honger van de armen gestild hebben door 
hen van soep te voorzien. Vandaar ook dat 
zijn oorspronkelijke kledij In de 19de eeuw 

Langeman: zittende reus van Hasselt. 

vervangen werd door die van een adellijke 
Spanjaard. Meer waarschijnlijk is het echter 
dat de huidige soepbedeling een overblijfsel 
Is van een oud gebruik In de Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt. 

(gv) 

lé 
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Een lutgave van de 
Volksunie|ongeren 
n.a V de 20ste 
Vredesfietseling 
naar de 
IJzerbedevaart 

V U Sigurd 
Vangermeersch, 
Bamkadenplein 12, 
1000 Brussel 

VREQESFIEISELING MAAR OE liZEI)8E0EVAARl 

De Vredesfietseling is 
een sportieve tirip, vanuit 
Voeren doorheen gans 
Vlaanderen, met als 
einddoel (jawel!), de 
IJzerbedevaart in 
Diksmuide. Over de zin 
en onzin van die 
IJzerbedevaart wordt 
vaak een aardig potje 
gezeurd. En dat is 
vreemd, want "Nooit 
meer oorlog", dé bood
schap van Diksmuide, 
staat in koeien van let
ters, en zo maar eventjes 
in vier talen op de 
IJzertoren. Maar vrede is 
meer dan enkel de afwe
zigheid van oorlog. 
Waarom we naar de 
IJzerbedevaart fietsen is 
dan ook duidelijk. 
We staan op de trappers 
voor een zelfstandig 
maar open Vlaanderen, 
op de pedalen voor tole
rantie, democratie en 
échte solidariteit. We rij
den voor een kleurrijk en 
gastvrij Vlaanderen, voor 
een rascisten- en fasds-
tenvrij Vlaanderen, 
m.a.w. voor een 
gedeBlokkeerd 
Vlaanderen. We fietsen 
voor een fris en groen 
Vlaanderen, voor een 
kern- en hormonenvrij 
Vlaanderen. We demare-
ren voor een eerlijk en 
ontzuild Vlaanderen, 
voor een gezellig en vro
lijk Vlaanderen. We zit
ten in het zadel voor een 
klein maar fijn 
Vlaanderen in een 
Europa op menseiunaat, 
en spurten voor wereld
wijde rechtvaardigheid 
en vrede... kortom, we 
fietsen voor een vrij 
Vlaanderen in een vrije 
wereld. En dit doen we 
nu al voor de twintigste 
keer. 

MirOHHSmAAilDttBlKIID. 
UIT DE BAND VOOR VREDE 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS VAN 11 TOT 13 UUR 

BIWT-VBBRLBPLBIW ÖBHT 
20 JAAR HETSEN VOOR VREDE, 

VRIJHEIDEN 
VERDRAAGZAAMHEID... 

...dat moet gevierd worden met een gezeUige happening voor de 
deelnemers van de Vredesfietseling en aUe sportieve en vredelie
vende VU-leden en sympathisanten. Een flitsend programma vol 
ludieke gesprekken met "veteranen" van de Vredesfietseling en VU 
mandatarissen die deelnamen en deelnemen aan de Fietseling, ban
den plakken met Johan Sauwens, massage door Bert Andaux, 
dopingcontrole van Willy Ktiijpers, muziek, eet en drankstandji 

AnimaÜB en presentatie 
Geert Hoste 
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De IJzerbedevaarttraditie ont
stond kort na de Eerste Wereld
oorlog. De IJzerbedevaart was 
van meet af aan een dodenher
denking voor de miljoenen oor
logsslachtoffers, uit alle landen 
van de wereld, langs welke kant 
van de frontlijn zij ook vielen. 
Maar al snel groeiden de bede
vaarten uit tot een massale 
Vlaams-nationale manifestatie 
rond de inmiddels opgetrokken 
IJzertoren. De IJzerbedevaart 
was weliswaar diep christelijk 
geïnspireerd, maar toch plura
listisch, want ook vrijzinnigen 
vonden in die beginjaren mak
kelijk de weg naar Diksmuide. 
De IJzerbedevaart werd dé bij
eenkomst bij uitstek waar de 
verzuchtingen van de prille 
poUtieke Vlaamse Beweging 

kracht werden bijgezet. De visie 
op het toekomstige Vlaanderen 
kiemde in de Eerste 
Wereldoorlog aan het IJzer-
front. Daar ontdekten de 
Vlaamse soldaten, intellectuelen 
én volksjongens voor het eerst 
dat ze tot een volksgemeen
schap behoorden. Deze 
Frontbeweging deed de taal
strijd uitgroeien tot een sociaal 
gémspireerde, pacifistische ont
voogdingsbeweging. Het 
gedachtengoed van wat we 
kortweg de "Fronters" zijn gaan 
noemen, steunde reeds vroeg 
op drie pijlers: Nooit meer oor
log, Zelft)estuur en Godsvrede. 

TwMlonns 

De eerste IJzertoren werd gedy-
namiteerd na de Tweede 
Wereldoorlog. Die aanslag op 
16 maart 1946 bereikte het 
tegenovergestelde effect van 
wat de daders voor ogen had
den: het voor eerxs en altijd de 
kop in drukken van de Vlaamse 
Beweging. Het feit dat een deel 
van die Vlaamse beweging zich 
tijdens de oorlog ver had geën
gageerd in de collaboratie, was 
voor de daders wellicht een 
gedroomd alibi. Onmiddellijk 
na de aanslag onstond een 
krachtige reactie bij veel Vla
mingen, wat de directe aanlei
ding betekende voor de na-oor-
logse bewustwording en 
hergroepering van de Vlaamse 

Beweging. Op 28 april, één 
maand na de dynamitering, 
stond er immers oprüeuw veel 
volk aan het puin van de 
IJzertoren voor de "Jeugd
bedevaart naar den IJzer". 

IIZERBEDEVMRT 

EEN BAKEN 
yooR 

VLAANDEREN 

Diksmuide 
25 augustus '96 

11 -13 uur 

Btrium 

Met de heropbouw van een 
nieuwe toren bouwde de 
Vlaamse gemeenschap verder 
aan zijn toekomst. Na vijftig 
jaar heeft Vlaanderen een groot 
stuk autonomie verworven, 
stap voor stap, en in de lijn van 
de Ijzertraditie: zonder geweld, 
maar met resultaten. 
De 69ste IJzerbedevaart onder 
het motto "Een baken voor 
Vlaanderen", wil de jongeren

generatie de opdracht meege
ven om de prille Vlaamse auto
nomie mee gestalte te geven. De 
zorg voor wijk en wereld moet 
volgens het IJzerbedevaart-
comité gaan langs de eigen 
Vlaamse gemeenschap, met 
speciale aandacht voor Brussel: 
"Een nieuwe generatie politici 
moet een leefklimaat scheppen waar 
welvaart en welzijn mogelijk is 
voor alle mensen die in Vlaanderen 
wonen. Het eerste rechtsreekse ver
kozen Vlaams parlement moet de 
politiek aantrekkelijk maken voor 
iedereen, opdat de onverschilligheid 
van de doorsnee Vlaming veran
dert in oprechte belangstelling voor 
het wel en wee van zijn gemeen
schap." 

De organisatoren van de 
IJzerbedevaart zien het gedach
tengoed van de Frontbeweging 
- steunend op de drie pijlers 
"zelfbestuur, nooit meer oorlog 
en godsvrede", en geactuali
seerd in "vrijheid, vrede en ver
draagzaamheid" - als universele 
waarde voor een betere wereld. 

De IJzertoren moet je daarom 
zien als een baken voor een 
beter Vlaanderen in een betere 
wereld. 

TTBI 
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Sigurd 
Vangermeersch 

Als kleine jongen werd ik door mijn 
ouders bijna jaarlijks meegenomen 
naar de IJzerbedevaart. Er is een 
tijd geweest dat ik dat leuk vond. Je 
ontmoette er familie en veel vrien
den. Op de Ijzerlaan was het altijd 
een drukte van mensen die slogans 
riepen, stickers verkochten of bro
chures aan het slijten waren. Als de 
uniformen van het VNJ voorbij 
marcheerden, betreurde ik het dat 
de KSA in ons dorp geen afdeling 
vendelzwaaiers had. 

ToHiout/Werditw 

Sinds ik naar Torhout/Werchter 
mocht gaan, zei de IJzerbedevaart 
me plots niet veel meer. Nog later, 
toen ik politiek bewust werd, kwam 
het niet meer in mij op om jaarlijks 
naar de IJzer te gaan. De berichten 
en beelden van gewelddadige zater
dagnachten, vol met skin-heads en 
neo-nazi's die met elkaar op de 
vuist gingen waren bovendien niet 
van die aard om mijn scepsis over 
de jaarlijkse bijeenkomst aan de 
IJzer te veranderen. 

Mijn ideeën over de Vlaamse bewe
ging, Vlaams-nationalisme, de 
IJzerbedevaart en alles wat daar 
rond hangt zijn pas laat beginnen 
veranderen. Toen ik afstudeerde als 
een wat "groen-linkse D66'er" 
kwam ik in contact met de 
Volksuniejongeren. De VU poogde 
al jaren een meer modern imago op 
te bouwen en haar jongerenbewe
ging speelde hierin een voortrek

kersrol. VUJO had bovendien inte
ressante buitenlandse contacten 
met links-liberale jongerenorgani
saties en progressieve regionalisten 
in heel Europa. Als internationaal 
secretaris kreeg ik de kans om veel 
te reizen en bij te leren. 

Wie ooit de kans krijgt om nationa
listen in Catalonië of Baskenland te 
bezoeken moet dit zeker doen. 
Het hele spectrum nieuwe sociale 
bewegingen zit daar diep geworteld 
in de beweging tegen het centralis
me van Madrid. Het maakte er 
mijn frustatie over de Vlaamse 
beweging, die enkel leek te kunnen 
mobiliseren rond taalkwesties of 
andere communautaire vraagstuk
ken én die (in het beste geval) 
oeverloos begint te discussieren 
over het eventueel meestappen in 
een Hand-in-Handoptocht, enkel 
groter op. 

OlpnJMnr floor IMbnof<fe 

De eerste keer dat ik terug naar de 
IJzerbedevaart ging was nadat ik in 
het landelijk bestuur van de 
Volksuniejongeren was verkozen. 
Kort daarop moest ik mijn eerste 
persconferentie voorzitten; over de 
Vredesfietseling naar de IJzer
bedevaart nota bene. Samen met 
het Dagelijks Bestuur hadden we 
de krachtlijnen uitgezet. "Als de 
vlammende speeches van de voor
zitter van de IJzerbedevaart in het 
verleden nogal vaak te keer gingen 
tegen de zogenaamde te lamlendige 

opstelling van de Volksunie op 
communautair vlak, dan was het 
nu wel eens tijd om uit te halen 
naar anderefracties in de Vlaamse 
Beweging die ook zondigden tegen 
de basisbeginselen van de 
IJzerbedevaart". We vonden (en 
vinden nog altijd) dat racisme en 
onverdraagzaamheid niet stroken 
met een aantal basisbeginselen 
(vrede, vrijheid, verdraagzaamheid) 
van de Vlaamse Beweging en dat 
officiële woordvoerders daar maar 
eens duidelijk over moesten zijn. 

Groot was onze verbazing toen we 
de volgende morgen in de krant 
lazen dat de voorzitter van het 
IJzerbedevaartcomité, Lionel 
Vandenberghe, helemaal niet afwij
zend stond tegenover onze oproep. 
Lap, daar ging mijn excuus om 
twee zondagen later niet op de 
weide aanwezig te zijn. 

OlpRMp WKH'»e«r mfdbofeoomAwirf 

En het moet gezegd. Die zondag 
riep de voorzitter ondubbelzinnig 
op voor meer verdraagzaamheid. 
Het was bovendien de periode dat 
het IJzerbedevaartcomité volop 
bezig was met haar boodschap te 
actualiseren en haar programma 
eigentijdser te maken. Ook van
daag, goed vijfjaar verder, is elke 
nieuwe bedevaart een stap vooruit 
naar meer duidelijkheid. 
Symbolisch is m.i. de bijeenkomst 
van vorig jaar toen de vele vernieu
wingen en duidelijke keuzes een 

groep malconten op de symboli
sche "rechter"oever deed plaatsne
men. De IJzerbedevaart viel niet 
in het water omdat het grootste 
deel van de aamvezigen zich niet 
liet afschrikken door vernieuwing. 
Op de weide waren bovendien tal 
van nieuwe gezichten aanwezig 
en voor de eerste maal een officiële 
afvaardiging uit Agalev- en VLD-
kringen. 

De belangrijkste reden voor het 
opnieuw opnemen van de oude 
gewoonte uit mijn jeugd is de 
aanhoudende inspanning die het 
huidig comité levert om de 
Vlaamse beweging te verruimen. 
Als je de idealen en de inspiratie 
van de Fronters naast de drijfve
ren legt van de vele vredes-, 
allochtonen-, ontvnkkelings- en 
vierde-wereldorganisaties, dan 
merk je vele gelijkenissen. Het is 
dan ook verdienstelijk dat het 
IJzerbedevaartcomité dit inziet en 
zich niet sectair opstelt tegenover 
niet-nationalisten. 

Precies vanuit die openheid orga
niseren de Volksuniejongeren nu 
al voor de 20ste keer de 
Vredesfietseling. Jij kan er dit jaar 
ook bij zijn. 

Sigurd Vangermeersch 
Voorzitter Volksuniejongeren 
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20 jaar fietsen voor vrede, vrij
heid en verdraagzaamheid, dat 
moet gevierd worden met een 
gezellige happerüng voor de 
deelnemers van de Vredes-
fietseling en alle sportieve en 
vredelievende VU-leden en 
sympathisanten. Een flitsend 
progranuna vol ludieke 
gesprekken met "veteranen" 
van de Vredesfietseling en 
VU-mandatarissen die deelna
men en deelnemen aan de 
Fietseling, banden plakken met 

Geert Hoste gaat étht uit de band 
voor vrede. 

Johan Sauvk^ens, massage door 
Bert Anciaux, dopingcontrole 
van Willy Knijpers, muziek, eet-
en drankstandjes... 

Geert Hash 

Geert Hoste bouwde de jongste 
jaren een stevige reputatie op 
als eigenzmnige komiek. 
Volgens sommigen is hij 
Vlaanderens enige, echte caba
retier. Niet te evenaren zijn z'n 
hilarische emdejaarsconferences 
op de BRTN. De lolhge 
Westvlaming poot one-man-
shows neer waarm hij grappige 
anekdotes, vlijmscherpe fratsen 
en tijdloze kolder in een razend 
tempo aan mekaar rijgt. Voor 
het eerst in z'n carrière mag 
Geert Hoste een horde 
Vredesfietsers over de hekel 
halen. 

DoPfoffD's 

De Piotto's vormen een authen
tiek zigeunerensemble, met een 
jarenlange staat van dienst. Het 
familie-orkest put vooral mspi-
ratie uit de Hot-Clubmuziek 

van Django Reinhardt en uit het 
traditionele tziganrepertoire. De 
naam van de groep slaat op 
Piotto Limberger, de stamvader 
en vroegere leider van de band. 
De Piotto's zorgen zaterdag
middag voor onweerstaanbaar 
swingende intermezzo's. In de 
schaduw van de Gentse monu
menten zullen ze als razende 
Roelands te keer gaan op hun 
gitaren en violen. En geloof oris, 
zo snel als de Piotto's spelen 
kan niemand van ons fietsen! 

Je mag je verwachten aan flitsende 
muzikale intermeao's van zigeuner-
groep De Piotto's. 

BERT ANCIAUX: 

"VOOR PACIFISME EN AMUSEMENT" 
"Ik heb ongetwijfeld ook meegereden voor het amusement. Maar het aan

trekkelijke van de Vredesfietseling was toch dat de Ijzerbedevaart op deze 
wijze een stuk aantrekkelijker werd. De Vredesfietseling was een bmtenkans 
om jongeren enthousiast te maken voor het pacifis
me. 

Het toekomen op de Ijzerlaan was natuurlijk een 
speciaal evenement, maar het allerleukste vond ik 
toch de vrijdagavonden in de buurt van Gent: net 
iets langer op de lappen gaan dan toegestaan was 
door de Fietselingverantwoordelijke! 

Ik geloof dat ik dit jaar nog eens meerijd vanuit 
Gent." 

(Bert Anciaux is algemeen VU-voorzitter) 

JOHAN SAUWENS 

"EEN SPECIALE.'^ ''•*^" 
"In de periode datAe Vredesfietseling ontstond was ik VUJO-voorzitter, 

daarom lieb ik altijd een speciale band gehad met de Fietseling. Het Dagelijks 
Bestuur van VU]0, zette de schouders onder de verschillende fietstmttatieven 

die naar Dïksmuide leidden. Ook toen al vertrokken 
enkele moedigen vanuit Voeren. Een symbolische 

daad, want in die tijd woedden de Voerenperikelen in 
alle hevigheid. 

Het alsmaar aanzwellen van de groep fietsers vond 
ik het meest pakkend. Maar het plezantste waren toch 

de zaterdagavonden in Diksmuide. 
Wellicht rijd ik dit jaar mee, maar niet het hele tra-

_ ject, daarvoor ligt het tempo veel te laag!" 
m 
at 
® 0ohan Sauwens is ex-VUJOvoorzitter, gewezen Vlaams 
o minister, en nu Vlaams parlementslid en burgemeester van 
ê Bdzen) 

Om deze 20ste editie van de 
Vredesfietseling nog meer 
luister bij te zetten, doen we 
een bijzondere insparming om 
de slotetappe Gent-Diksmuide 
af te leggen met een zo groot 
mogelijk peleton. Wij roepen 
daarom alle fietsers op die 
ooit aan de Vredesfietseling 
deelnamen, maar ook alle VU-
en VUJO-leden en sympathi
santen, om de 
Fietselinghappening mee te 
beleven en nadien op de fiets 
te springen. Je kan uiteraard 
gewoon inschrijven vanuit 
Gent en de Vredesfietseling 
tot het einde meemaken (zie 
practica). Maar je kan ook 
profiteren van onze feestaan-
bieding... 

féflfflo% aaiAod 

Als je 200 frank betaalt kan je 
de rit Gent-Diksmuide meefiet-
sen. Voor dat bedrag ben je ver
zekerd en krijg je een Fietseling 
T-shirt. Betaal je 200 frank meer 
dan zorgen wij 's avonds ook 
voor je terugreis naar Gent. Een 
autocar richting Gent vertrekt 
om 19 uur aan de Pax-poort, je 
fiets volgt in een bestelwagen. 

Geen Hels? 

Heb je geen fiets maar toch zin 
om mee te rijden? Geen nood, 
want in het Gentse Sint-Pieters 
station kan je voor een prikje 
een mooie fiets huren. Voor 
meer informatie kan je terecht 
in het station op nummer 
09/222.44.44. 

INSCHRIJVINGSBON FEESTFIETSERS (D 

Voornaam en naam: 

Straat: .̂ .̂ ^ nr 

Pos tnummer: • — f l gemeente: 

geboor tedaü im»^P 

Q Ja, ik ga in op de feestaanbieding en fiets mee 
zaterdag 24 augustus van Gent naar Diksmuide en 
betaal hiervoor 200 fr. | 

• Ik betaal 200 frank bij voor de terugreis £ 

Ik stort fr. op rekeningnummer 435-0256851-75 van 
VUJO met vermelding Vredesfietseling feestaanbieding. 

Datum: Handtekerung: 

*i ,«<!^^^%<f^^ iK^ 

(1) Invullen en voor 14 augustus opsturen naar het Vredesfietselingsecretanaat, 
Bamkadenplein 12,1000 Brussel, of faxen naar 02/217 3510 



BEDANKT GULLE GEVERS! 

NA TORHOUT -

-D 
Een Vredesfietseling op wieltjes laten lopen kost handen vol geld. 
Om de laatste financiële gaatjes te dichten stuurden we de jongste 
jaren een bedelbrief je naar alle BV's (Bekende VU-ers) en VU-af de
lingen. En blijkbaar waart er nog een sportieve geest door de partij, 
want onze actie kende een groot succes. Ook dit jaar wordt goed 
gehoor gegeven aan onze smeekbede. Hier volgt een voorlopige lijst 
-dagelijks komen nog stortingen binnen- met de namen van de 
milde schenkers en schenksters. Ongelooflijk bedankt! 

Diksmuide 
vu-Groot Aalst, VU-Affligem, Hilde Anciaux 
(Machelen), Vic Anciaux (Eisene), VU-Berlaar, 
VU-Belsele, Jos Bex (Herent), VU-Bissegem, 
VU-Boechout, Fons Borginon (Berchem), 
VU-Borsbeek, Geert Bourgeois (Izegem), Dirk 
Braeckman (Erpe-Mere), VU-Burst, Jan Caudron 
(Erpe), Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas), 
VU-Deinze, VU-Dessel, VU-Edegem, VU-Essen, 
VU-Groot Evergem, VU-Groot Gavere, Sven Gatz 
(Jette), Familie Herbosch (Wommelgem), 
VU-Izegem, Simorme Janssens-Vanoppen (Zolder), 
VU-Kapelle-op-den-Bos, Willy Knijpers (Herent), 
VU-Laakdal, Chris Lambert (Oostende), Herman Lauwers 
(Brasschaat), VU-Lermik, Jan Loones (Oostduinkerke), 
VU-Machelen, Nelly Maes (Belsele), VU-Merksem, VU-Mortsel, 
Anita Pumal (Genk), VU-Roeselare, Johan Sauwens (Bilzen), 
Hugo Schiltz (Antwerpen), VU-Sint-Amandsberg, VU-Sint-Gillis, 
Jaak Taghon (Gent), Annemie Van de Casteele (Affligem), 
Kris Van Dijck (Dessel), Michel Van Neste (Diegem), Etienne Van 
Vaerenbergh (Lermik), Jaak Vandemeulebroucke (De Haan), 
Chris Vandenbroeke (Waregem), Monica Vandevelde (Tervuren), 
Paul Vangansbeke (Kuume), Karel Van Hoorebeke (Gent), Dirk 
Vergauwen (Edegem), VU-Vilvoorde, André Vlieghe (Bissegem). 

Wingene Gent Hamme 

Hombeek 

Donderdag 

augustus 
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Veeren 

Lunch in het Veltmanshuis te 
Sint-Martens-Voeren. Vertrek 
aan het Veltmanshuis om 13.30 
uur. Via Moelingen, langs het 
Albertkanaal naar Bilzen. 

Nieuwer kerken 

Aankomst in Nieuwerkerken 
omstreeks 17.30 uur. Rustpauze 
aan de kerk. Vertrek vanuit 
Nieuwerkerken om 18 uur. Via 
Zoutleeuw en Linter naar 
Tienen. 

Bilzen 

Aankomst in Bilzen omstreeks 
15 uur. Tijdens rustpauze feeste
lijk onthaal door fanfare Recht 
door Zee en plechtige ontvangst 
op het stadhuis door burgemees
ter Johan Sauwens. Vertrek van
uit Bilzen om 15.45 uur. Via 
Hoeselt, Kortessem, Wellen en 
Sint-Truiden naar 
Nieuwerkerken. 

Tienen 

Aankomst in het Stedelijk 
Sporthuis van Tienen 
(Kabbeekvest 93, tel. 
016/82.08.59) omstreeks 19.30 
uur. Maaltijd, info-moment en 
avondwandeling in Tienen. 
Verkwikkende nachtrust. 

BRUSSEL • 

Vrijdag 

1 augustus 
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Tienen ^^^^^^^^^^^H 

Ontbijt. Vertrek aan het Stedelijk 
Sporthuis om 9.30 uur. Via 
Glabbeek, Meensel-Kiezegem, 
Lubbeek, Holsbeek, Leuven, 
Haacht naar Boortmeerbeek. 

Boortmeerbeek ^ ^ ^ 1 

Aankomst in Boortmeerbeek 
omstreeks 11.30 uur. Rustpauze 
aan de kerk. Vertrek vanuit 
Boortnieerbeek om 12 uur. Via 
Zemst en Mechelen naar 
Hombeek. 

Hombeek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

Aankomst aan de Elegemvijver 
in Hombeek omstreeks 13 uur. 
Middagmaal in de Zeüclub (tel. 
015/41.96.73). Vertrek vanuit 
Hombeek om 14.30 uur. Via 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, 
Buggenhout, Dendermonde naar 
Overmere. 

Overmere ^ ^ ^ 1 

Aankomst in Ovemere 
streeks 17 uur. Rus1pau2 
de kerk. Hier sluitei de 
mers aan die vrijdajvoo 
dag vanuit de Kempen \ 
ken. Vertrek vanuit Ove 
om 18 uur. Via LaaTie e 
Destelbergen naar Gent. 

Gent^^^^H 
Aankomst in Gent omsü 
19 uur, aan Jeugdherber 
Draecke (Sint-Widcstraa 
tel. 09/233.70.50). Pvonc 
info-moment, themi-ges 
rond vrede met schrijvei 
naUst Bob Laerhoven, av 
wandeling door Gent. K 
nachtrust. 
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Wommelgem 

Dessel 

me 

mfreelr 

Herenfah ^ **» 
Geef 

^Boorimeerbeek 

[)vemere om-
. Rustpauze aan 
slmtei de deelne-
/rijdajvoormid-
Kemjen vertrok-
anuit Overmere 
a Laa-ne en 
naar Gent. 

3ent omstreeks 
ugdherberg De 
•Widcstraat 11, 
50). Avondmaal, 
themi-gesprek 
et schrijver-jour-
•rhoven, avond-
or Gent. Kuise 

Zaterdag 

augustus 

0 
•r-f 
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Bilzen 

Nieuwerkerken 

Gent 

Ontbijt en info-moment. Om 10 
uur plechtige ontvangst op het 
stadhuis door VU-schepen 
Lieven Decaluwe. Om 11 uur op 
het Sint-Veerleplein "Uit de 
band voor vrede", grootse hap
pening n.a.v. 20 jaar 
Vredesfietseling. Animatie met 
Geert Hoste, de Piotto's, Bert 
Anciaux en talloze andere 
VU-prominenten. Middagmaal 
aan eet- en drankstandjes. 
Officieel startschot om 13 uur 
vanop het Sint-Veerleplein voor 
de laatste etappe naar 
Diksmuide. Via Nevele, Aalter, 
Ruiselede naar Wingene. 

Winaene 

Aankomst in Wingene omstreeks 
15.10 uur. Ontvangst door 
VU-Wingene aan Café Pallieter. 
Na rustpauze vertrek om 15.45 
uur. Via Lichtervelde, Torhout 
en Kortemark naar Esen. 

Korte halte aan de kerk om de 
fietskaravaan de hergroeperen. 
Vertrek om 17.45 uur voor de 
laatste kilometers naar 
Diksmuide. 

Diksmuide 

Aarikon\st aan de Pax-poort om 
18 uur. Ontvangst door het 
IJzerbedevaartcomité. 
Installeren in het tenterikantp 
op de bedevaartweide, 
info-moment. Merken en op de 
vrachtwagen laden van de fiet
sen (enkel woor wie zondag 
met de autocar naar huis gaat!). 
Mogelijkheid om het 
Vredesdomein en de tentoon
stellingen in de IJzertoren te 
gaan bezoeken. Maaltijd en fuif 
in de VOVO-hal op de rechter 
Ijzeroever (tegenover 
Pax-poort). Welverdiende 
nachtrust. 

augustus 
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Dessel 

Om 8.30 uur vertrek in Dessel aan het 
Gemeentehuis op de Markt. Langs de 
Kempense Vaart, via Ten Aart (Geel) 
(omstreeks 9.15 uur aan de kerk, 
mogeiiikheid om aan te sluiten), naar 
Herentals. 

Herentals 

Aankomst aan Klein Sas in Herentals 
omstreeks 9.45 uur. Korte rustpauze, 
mogelijkheid om aan te sluiten. 
Vertrek vanuit Herentals om 10.00 
uur. Langs Albertkanaal, via Oeiegem 
naar Womm.elgem. 

Wommelgem 

Aankomst bij de familie Herbosch in 
Wommelgem (Kastanjelaan 4, tel. 
03/353.68.94) omstreeks 11.30 uur. 
Middagmaal in huize Herbosch. 
Vertrek vanuit Wommelgem om 
12.45 uur. Via Berchem kerk 13 uur, 
Borsbeek, Antwerpen, Zwijndrecht, 
Kruibeke, Temse naar Hainine, 

Hamme 

Aankomst in Hamme omstreeks 15.10 
uur. Rustpauze aan rusthuis. Vertrek 
vanuit Hamme om 15.45 uur. Via 
Zele naar Overmere. 

Overmere 

Aankomst in Overmere omstreeks 17 
uur. Hier sluit de groep aan bij de 
grote Vredesfietselingkaravaan. 

Zondag 

augustus 
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Ontbijt tussen 8 en 9 uur in de 
VOVO-hal. Om 11 uur 69ste 
IJzerbedevaart onder het motto 
"Baken voor Vlaanderen". 
Onmiddellijk na de 
IJzerbedevaart opbreken van 
het tentenkamp. Officiële 
afsluiting van de 20ste 
Vredesfietseling. Middagmaal 
op eigen initiatief. Wie inge
schreven heeft kan terug naar 
huis met de autocar om 15.30 
uur. Vertrek aan het 
Ijzerbedevaartsecretariaat. 
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WiBffieea/efflM? 

Natuurlijk je fiets. Aangepaste 
kledi), voorzie je op alle moge
lijke weertypes (in Vlaanderen 
weet je maar nooit!) Je hoeft 
niet op een washandje of onder
broek te kijken, want alle spul
len gaan in een bagagewagen 
die de karavaan volgt. Slaapzak 
en luchtmatras zeker niet verge
ten. 

Vofffg rijden 

Belangrijk is natuurlijk dat je 
fiets prima in orde is. Wie 
inschrijft is verzekerd tegen bur
gerlijke aansprakelijkheid. Het 
Vlaamse Kruis volgt de fietska-
ravaan "op de voet" met een 
ziekenwagen. Wie écht niet 
meer mee kan mag in orize 
bezemwagen plaatsnemen. 
Motorrijders en wegkapiteins 
staan in voor de veiligheid op 
de kruispunten. Politie en 
Rijkswacht loodsen ons door
heen de drukste verkeersknoop
punten. 

Vanuit Voeren 

Wie niet op eigen kracht in 
Voeren geraakt neemt een week 
voor het vertrek contact op met 

het secretariaat, dan regelen we 
je verplaatsing. En onthoud nu 
al dat je donderdagmiddag voor 
je eigen boterhaimnetjes moet 
zorgen. 

Waar voor je geld? 

Vertrek je donderdagmiddag 
vanuit Voeren dan betaal je 
1.750 frank. Wie vrijdag aansluit 
telt 1.250 frank neer, en wie 
vanaf zaterdag meedoet moet 
slechts 500 frank ophoesten 
(geen nüddagmaal inbegrepen). 
Inschrijven kan voor 14 augus
tus (maar liefst zo vlug moge
lijk) via onderstaand strookje. 
Het deelnemingsgeld stort je zo 
snel mogelijk op 
rek. nr. 435-0256851-75. In ruü 
voor je inschrijvingsgeld ben je 

verzekerd. Je krijgt verzorgde 
maaltijden en knusse ovemach-
ting(en), vorming en arümatie, 
een welkomsgeschenkje én het 
toegangsbewijs voor de 
IJzerbedevaart. Niet inbegrepen 
is het middagmaal donderdag 
in Voeren en zondag in 
Diksmuide. De terugreis is 
evenmin in de prijs inbegrepen. 

Terug naar huis 

Wie wil kan zondag terug naar 
huis met de autocar. Je fiets 
wordt in dat geval op een 
vrachtwagen geladen die de 
autocar volgt. Let wel, dan 
betaal je vooraf 250 frank extra 
(zie ook inschrijvingsstrookje). 

WINFRIEDVANGRAMBEREN: 

"HET NUTTIGE AAN 
HET AANGENAME 
KOPPELEN" 

"Het boeiende van 
de Vrede'^fiehehng ts 
dat we jonge mensen 
in een sportieve en 

'iend^diappelijke 
sfeer de basisideeën 
van de IJzerbedevaart 
- vrijheid, vrede en 
verdraagzaamheid,^ 
kunnen bijbrenge, 
M.a.w., het nuttige 

koppelen aan het aangename. 
Aan al die jaren Vredesfietseling 

heb ook ik talloze leuke herinnerin
gen. Maar het allermooiste is dat ik 

er mijn vrouw leerde 
kennen (Winfried en 
z'n vrouw hebben 
inmiddels dne kin
dertjes. N.v.d.r.). 

En natuurlijk rijd 
ik ook dit jaar mee, 
voor de 16de keer!" 

(Winfned Vangramberen 
IS algemeen coordinator 
van de Vredesfietseling) 

ANNEMIEVANDECASTEEU 

UIT SOLIDARITEIT 

Ik ben slechts één keer vanuit 
Gent meegereden met de 
Vredesfietseling, maai het gewei 
van verbondenheid en 
solidariteit met de ande- f 
re fietsers was er met 
minder om. Voor mij 
was de Vredesfietseling 
ook een gelegenheid om 
de Volksunie-inbreng in 
Diksmuide te versterken 

Het binnenrijden van 
Diksmuide was een pret
tige ervaring, het gevoel 

de eindmeet dan toch te hebben 
bereikt! En dan was er nadien 

'mmÊÊmMtMU^^k de ontspanning en het 
^^amnmurlijke verblijf in regen en 

MWdin het tentenkamp. 
Voor de 20ste Vredesfietseling 

wil ik nog wel eens een 
a fysieke inspanning leve

ren. Vanuit Voeren zal 
het met lukken, maar ik 
hoop toch in Gent te 
kunnen aansluiten. 

(Annemie Van de Casteele 
IS kamerlid en gewezen 
ondervoorzitter van de 
Volksunie) 

T-SEDDEIT 

Omdat we het zo fijn vin
den dat je met ons mee
rijdt, doen we je een 
fraaie T-shirt cadeau. Je 

krijgt hem bij het vertrek. 

KRIS VAN DUCK: 

"WIJ GAAN ECHT OP 
BEDEVAART" 

"Voor mij is de reden 
waarom ik mee fiets nog 
altijd dezelfde als 14 of 
15 jaar geleden. De 
Vredesfietseling is meer 
dan alleen maar een 
aangename uitstap met 
vrienden en gelijkge
stemden. De boodschap 
van De Vredesfietseling 
is dezelfde als die van 

de IJzerbedevaart, en daar heb ik 
wat voor over. Het makkelijkste is 
natuurlijk in de auto stappen en 
naar Diksmuide rijden, maar voor 

mij is het een beetje een 
echte bedevaart: met 
dat ik aan zelfkastijding 
doe, maar ik moet toch 
soms op m'n tanden 
bijten! En dat zal tij
dens de 20ste editie net 
hetzelfde zijn vrees ik." 

(Kris Van Dijck is burge
meester van Dessel en 
Vlaams parlementslid) 

SuSDGSTAAU BIJ VKSDE 

De Vredesfietseling is niet louter lol trappen. Er is ook tijd 
voor het uitwisselen van gedachten en informatie en beden
kingen bij de IJzerbedevaart en de grote thema's die er aan 

; bod komen. 

Baaiiê 

Eén van die thema's is 
wereldvrede. Vrijdagavond 
zakt schrijver-journalist Bob 
Van Laerhoven af naar de 
jeugdherberg in Gent. Begin 
dit jaar gaf Artsen Zonder 
Grenzen een pakkend boek 
uit over de Bosnische 
Moslimenclave Srebrenica. 
Bob Van Laerhoven reisde 
naar Bosnië en tekende 
namens AZG schrijnende 
getuigenissen op van oor
logsslachtoffers die de 
genocide in Srebrenica 

^ , | meemaakten. Een niet te 
ï missen discussie-avond! 

^m«liaBohVml»thom 

Dilaniwde 

Zaterdagavond kamperen we middenin het Europees 
Vredesdomein van Diksmuide. Maak van die gelegenheid 
gebruik om vóór een avondje fuiven een bezoek te brengen 
aan de gerestaureerde IJzertoren, de Paxpoort en de Crypte. 



WILLY KUIJPERS: 

"DENKEND FIETSEN, FIETSEND DENKEN" 

"20 jaar geleden reden we voor de eerste keer vanuit Leuven 
naar Diksmuide met een aantal familieleden en vrienden. Voor 
ons was dit een antwoord op de toen hoog oplaaè^^ discussie 
rond het al of niet plaatsenvm^:kemraketten. We wilden op 
een actieve wii7£^,vred^gm^nte uitdragen, m.a.iv. denkend 
fietsen offi^l^mÊnken. 

In die pioniersjaren sliepc}! we vrijdagavond in het 
JozefÈ^^miege in Mel^. Voor een am0KSm betaalden we 
toen vijffrankl Het waê^l^^^^anst'collegSiÉmr df Vlnnm^c 
bourgeoisie, maar toch w^en we er met 

gen. Dat kwam doordat de erg Vlaams- en vredesgezinde prefect van het 
Jozefietencollege in Leuven, waar ik zelf ooit les gaf, prefect geworden was 
in Melle. ^ 

Wat me het ineeóte trof toen ikzelf meefïefsfe was de verschei-

'f&Bxheid van Vlaanderen. l'MgÊfUÊÊ^ waar xoedoorreden werd 

anders gereageerd, dat gin^^^^^mipere uitroepen, over ver-

Ik geloof niet dat m'n fysW^^^^^ttkel nog toelaat mee te 

fietsen, maar geestelijk rijd ik de 20s. 

geval meel" 

(Willy Kuijpers was jarenlang de bezieler van de Vredesfietseling. Nu is 
hl) burgemeester van Herent en Vlaams volksvertegenwcxsrdiger.) 

CARUBRION: 

"HIERVOOR OFFER IK 
GRAAG EEN STUKJE 
VAKANTIE OP" 

" Wy zijn al jaren trouwe bede
vaartgangers. Maar op een bepaald 
ogenblik wilden we iets meer doen 
dan enkel maar turnr de Ijzerbe
devaart gaan. Samen met mijn man 
Peter De Paepe trokken 
we 20 jaar geleden vanuit 
Gent met een groep 
Fietsers naar Diksmuide. 
Willy Kuijpers en Vital 
Geeraerts deden hetzelfde 
vanuit Leuven. Het jaar 
daarop maakten we er een 
gezamenlijke, nationale 
VUJO-manifestatie van. 

De sfeer, de groepsverbondenheid 
en het gevoel een lichamelijke in
spanning te leveren voor de vrede 
maken de Vredesfietseling nog 
altijd tot een unieke manifestatie. 
Het mooiste moment vond ik altijd 
het toekomen van de massa fietsers 
aan de IJzertoren, het was de bekro
ning van een lange en intense voor
bereiding en hard zwoegen op de 
fiets. Om dat allemaal opnieuw te 

beleven keren we dit jaar 
vroeger terug uit vakan
tie." 

(Carla Brion stond samen 
met WiUy Kuijpers en Vital 
Geeraerts aan de wieg van de 
Vredesfietseling.) 

advertentie 

De Kredietbank. 

Meer dan 750 kantoren waar u 

kunt rekenen op mensen die u 

helpen uw plannen te realise

ren. Mensen voor wie geen 

vraag te veel is en geen oplos

sing te moeilijk, wat u ook 

onderneemt. Mensen die weten 

dat een bank voor u meer is 

dan een loket. Een bank waar u 

zich thuis voelt. 

( ^ 

T H U I S BIJ DE BANK VAN HIER (^^^ 
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"Wanneer een groep van mensen 
sterk onderdrukt wordt, moet daar
tegen gereageerd worden. Ik heb 
bewondering voor zij die deze strijd 
voerden" 

(Andrea Croonenbergs in het 
Nieuwsblad van 11 juli '95) 

"Ik voel me Vlaming, maar ik zie 
dat in een internationale context 
(...) De vredesboodschap van de 
IJzerbedevaart kan ik onderschrij
ven. Sommige politieke standpunten 
niet." 

(Johan Venmnnen aan WIJ-jongeren) 

Het zou een mooie zaak zijn mocht 
ook de Vlaamse Beweging naar 
buiten uit de gulden weg bewande
len tussen "op zijn strepen staan" 
en "de hand uitsteken naar andere 
culturen". Op basis van gelijkwaar
digheid." 

(Dirk Denoyelle aan WIJ -jongeren) 

Ondanks de Vlaams Blokkers in het 
publiek, riep de voorzitter van het 
Ifzerbedevaartcomité een paar zon
dagen geleden op tot verdraagzaam
heid jegens vreemdelingen. Goed, 
hij drong daar niet fel op aan, maar 
hij sprak zich toch uit. 
Verwonderlijk is dat niet, gezien de 
traditie van "Nooit meer oorlog". 

(Tom Lanoye m HUMO, sept.'92) 

HUGO VAN HEMEUnrCK 

"MENS SANA IN GORPORE SANO" 

"De Vredesfietseling is een jaarlijkse uitdaging om mijn fysieke conditie 
op peil te houden. Maar de Vredesfietseling is geen vrijblijvend sportevene
ment. 'Mens sana in corpore sano', m.a.w met gezond verstand de VOS-
idealen -een radicaal Vlaams-pacifistisch programma- aan de wereld kond te 
doen. De 'nuttige idioten' die ieder jaar opnieuw bereid zijn om de boel te 
organiseren leveren volgens mij zinvol werk. 

Naar aanleiding van de 10de Vredesfietseling organiseerde ik het eerste 
officiële vertrek vanuit Voeren. Eigenlijk was dit een gevolg van een wed-
denschap.Voor mij is het dit jaar dus eigenlijk twee keer feest" 

(Hugo Van Hemelryck is Vredesfietser van het eerste uur. Hugo is momenteel secre
taris van het Verbond VOS. VOS is een Vlaamse Vredesorgamsaüe, gegroeid uit het 
verbond van Vlaamse Oud-Strijders) 

VITAL GEERAERIS: 

"PINTJE DRINKEN? LIEDJE ZINGEN" 

"De Vredesfietseling kan je beschouwen als een moderne bedevaartstocht, 
maar het is natuurlijk ook leute en plezier. Vooral de zwoele avonden in 
Gent en Diksmuide, na een dag puffen op de fiets, zullen me altijd bijblij
ven. Moe maar voldaan, met de afdruk van je zadel nog op je zitvlak, genie
ten van een frisse pint, een liedje zingen, en dan nog een pint drinken., .dat 
is je ware! 

Op Vrijdag 23 augustus stap ik in Leuven op de fiets om de lange tocht 
naar Diksmuide aan te vatten. Net als twintig jaar geleden, maar dan nu als 
gewone fietser." 

(Vital Geeraerts, Willy Kmjpers en Carla Brion waren de pioniers van de 
Vredesfietselmg. Vital was jarenlang algemeen coordinator van de 
Vredesfietseling.) 

YRAÖHT? 
Vredesfietselingsecretariaat 
Barrikadenplein 12 
1(X)0 Brussel 

Tel.: 02/217.63.28 of 219.49.30 
Fax: 02/217.35.10 

Premef/e 

Wil je graag nog wat vrien
den of vriendinnen uitnodi
gen om mee te fietsen, of wil 
je nog wat promotie voeren 
op één of andere zomermani-
festatie (rockfestivalletje, pen-
senkermis, 11-juliviering...), 
dan kan je op het secretariaat 
terecht voor extra exemplaren 
van het Fietselingkrantje. 

PATRIKVANKRUNKEISVEN 

"SIGNAAL NAAR DE 
BEVOLKING TOE" 

"De inspanning die ik lever zie ik 
ook als een bedevaart, als een hulde 
aan de slachtoffers van alle oorlo
gen, waar ook ter wereld. Het enga
gement van de Vredesfietseling is 
dus een signaal naar de bevolking 
toe. 

Aangrijpend vind ik steeds weer 
het verblijf op de bedevaartweide. 
Dat tentenkamp aan de voet van de 
IJzertoren heeft iets jeugdbewe-
gingsachtig, maar de onmiddellijke 
nabijheid van de vredesmonumen-
ten geeft het geheel een extra dimen
sie. En als de Vredesfietseling mijn 
vakantieplannen niet doorkruist wil 
ik dat graag nog eens meemaken." 

(Patrik Vankrunkelsven is burgemeester 
van Laakdal en ondervoorzitter van de 
Volksunie.) 

NATUURLIJK FIETS IK Mi l ! (i) 
.nr.: .bus: 

Voornaam en naam: 

Straat: 

Postnummer: gemeente: 

geboortedatum: 

De neem deel aan de 20ste Vredesfietseling en vertrek op 

• donderdag 22 augustus in Voeren (1.750 fr.) 
• vrijdag 23 augustus in (1.250 fr.) 
• zaterdag 24 augustus in Gent (500 fr.) 

• ik keer terug naar huis met de autocar (250 fr.) 
• ik keer terug naar huis op eigen kracht 

Ik stort fr. op rekening 435-0256851-75 van VUJO met vermelding "deebiame Vredesfietseling" 

Datum: Handtekening: 

InviiUen en voor 14 augustus opsturen naar het secretariaat van de Vredesfietseling, Bamkadenplein 12,1000 Brussel, of faxen naar 02/217.35.10 

i 


