
I n de commissie Grondwetsherziening 

van de federale kamer werd onlangs 

beslist onvoorwaardelijk stemrecht aan 

niet-Belgische Europese bugers te verlenen en 

dit voor de nakende gemeenteraads- en 

districtraadsverkiezingen, alsook voor de 

regionale-, provinciale- en Europese 

verkiezingen. 

Onder druk van het FDF en met steun 

van CVP, VLD en SP werd tevens beshst de 

uitvoeringsbesluiten m.b.t. tot het Europees 

stemrecht bij gewone meerderheid goed te 

keuren. De VU-fractie, bij monde van 

kamerlid Fons Borginon eiste dat de 

uitvoeringsbesluiten met een tweederde 

meerderheid aangenomen zouden worden. 

Slechts op die manier beschikken de 

Vlamingen over een blokkeringsmogelijkheid 

en kunnen waarborgen als belastingsplicht, 

verblijfsduur of Nederlandse taalkennis aan 

het stemrecht voor Europeanen gekoppeld 

worden. Daarop zijn de andere partijen in de 

commissie Grondwetsherziening niet willen 

ingaan. 

Deze week wordt het Europees 

stemrecht in de plenaire vergadering 

besproken. Indien het stemrecht in de federale 

kamer erdoor wordt gejaagd, dan hebben de 

meerderheidspartijen de steun van de 

oppositie nodig. Het toekennen van Europees 
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stemrecht vereist immers een 

grondwetswijziging en dus een tweederde 

meerderheid. Wordt daaraan voldaan, het 

weze herhaald, dan betekent dit meteen dat de 

uitvoeringsbesluiten met een gewone 

meerderheid aangenomen zullen worden. 

VU-voorzitter Bert Anciaux deed er 

verleden week alles aan om de VLD te 

overtuigen in de plenaire vergadering op de 

rem te gaan staan. Na contact met o.m. Guy 

Verhofstadt en onder druk van de niet-

partijpolitieke Vlaamse beweging, besloot de 

VLD niet langer steun aan de 

grondwetswijziging te verlenen. Dat plaatst de 

CVP en SP in een benarde positie. Indien 

beide Vlaamse partijen op hun standpunten 

blijven, dan keuren ze de grondwetswijziging 

met behulp van een Francofoon front goed. 

Bert Anciaux schreef daarom een open 

brief naar CVP-voorzitter Mare Van Peel en 

SP-voorzitter Louis Tobback. Met de brief wil 

Anciaux met klem verzet aantekenen tegen de 

onvoorwaardelijke toekenning van stemrecht 

aan EU-onderdanen. 

Bert Anciaux: „Uw partij doet deze 

stelling af als een bekrompen reactie van een 

kleine groep flaminganten of schildert ze af als 

een anti-Europese zet. V stelt de zaken hiermee 

opzettelijk verkeerd voor en ontwijkt de grond 

van de zaak. Ik vraag u dan ook in eer en 

geweten een antwoord op de volgende vragen 

te formuleren." 

(Lees door blz.2) 

Franchimont neemt eerste hindernis. 

Provincies: een antwoord 

De dood ligt begraven 
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l^feit: de slag. 

Emile Claus 

S lechts in de politieke wereld ziet men 
zoveel vreemde dingen In één week 

gebeuren. Maandagavond (Terzake, 
BRTN) wijst een CVP-schepen uit Overijse 
op de vele gevaren van het gemeentelijk 
stemrecht voor EU-burgers voor de 
Vlaamse Rand en voor Brussel. Nog geen 
uur later zingt In het CDO-programma 
CVP-voorzltter Van Peel de lof van deze 
Europese richtlijn. HIJ vergat daarbij niet 
de VLD, die uiteindelijk toch voorwaarden 
aan het stemrecht koppelde, terecht te 
wijzen, 's Anderdaags was de tweede 
bespreking van het voorstel In de ka
mercommissie aan de orde, deze verliep 
In de grootste verwarring zodat de ka
mervoorzitter over het lot van het voor
stel diende te beslissen. De verwarring als 
metafoor voor de toestand van dit 
land! 
Eens te meer staan de Vlaamse partijen In 
gespreide orde voor een probleem van 
communautaire aard. Terwijl de Frans
talige partijen hun vastberadenheid over 
de toekomst van dit land krachtige be
woordingen hebben uitgedrukt- geen 
verdere federalisering! Zelfs er, over pra
ten is ook al niet mogelijk! Of zo'n af
wijzing ook Inhoudt dat er, zoals voorzien 
In het St.-Michielsakkoord, niet zal kun
nen onderhandeld worden over de fi
nanciering van gewesten en gemeen
schappen Is niet meteen duidelijk. 
In dit land zijn politieke stroomversnel
lingen echter nooit uitgesloten, wat van

daag slaapt kan morgen brandend ac
tueel zijn. Veel zal van de Vlaamse par
tijen zelf afhangen. Zullen zij het eens 
worden over een splitsing van de Sociale 
Zekerheid? Zullen zij de roep naar meer 
fiscaliteit voor de regio's hard maken of 
voorbehouden voor een vrijblijvende 11 
jull-toespraak? Wat zal de weerslag zijn 
van afzonderlijk gesloten sociale akkoor-

Verwarring 
als 

metafoor 
den in Vlaanderen en Wallonië? De sug
gestie van VEV-voorzltter Vinck heeft tot 
nadenken verplicht. Zal de gespannen 
toestand In Brussel In de hand gehouden 
blijven of uitgroeien tot een conflict? 
Ten slotte zijn er de vraagtekens over de 
toekomst van bepaalde politici en par
tijen die In affaires betrokken zijn Zal hun 
lot Invloed hebben op een mogelijke 
herschikking van het politieke land
schap? 
De mislukte start van het Europees Cen

trum voor Vermiste Kinderen is veel
zeggend. Naar slechte Belgische ge
woonte werd een edelman-bankier-unl-
tarist gekozen om aan het hoofd van het 
centrum te staan Wanneer gaat men In 
dit land eens afleren om dergelijke pos
ten aan oude Belgen toe te vertrouwen? 
Niemand heeft behoefte aan hoogwaar
digheidsbekleders die ver van de mensen 
leven en die een vergane glorie ver
tegenwoordigen. Wie haalde het In zijn 
hoofd om zo'n gevoelige taak in de 
handen van een omstreden bankier te 
leggen? Het kan toch niet zijn dat Iemand 
bij wijze van fin de carrière met een 
erefunctle wordt bedacht daar waar dy
namiek en verbeelding nodig zijn! Is het 
teveel gevraagd dat eerste minister De-
haene daarover een verklaring aflegt? 
Het IS duidelijk dat behoudsgezinde 
krachten bezig zijn dit staatsbestel beetje 
bij beetje te restaureren. Daarbij zijn vele 
middelen goed. Zo kondigden, tegen de 
gang der dingen In, politieke partijen uit 
noord en zuid samen een programma 
voor een Nieuwe Politieke Cultuur af. 
Wellicht omdat het federale initiatief 
gaandeweg tot de traditionele families 
was herleid poogden ze Indruk te maken 
door een vorm van eensgezindheid uit te 
stralen. En zelfs dan speelde nog el-
genbelang mee, waarbij de markantse 
uitspraak wel van Louis Tobback kwam. 
De SP-voorzitter vond één federale re
geling voor de decumulatie het best. 

omdat ,,deze minder ver gaat dan de 
regeling die in het Vlaams parlement 
werd afgesproken". Nieuwe politieke 
cultuur, maar deze moet ons dan wel 
goed ult]<omen! 
Een beetje cultuur mag anders ook wel 
geleerd worden aan de gerechtelijke in
stanties die met nooit geziene verbe
tenheid de redactie van De Morgen on-
derste boven halen op zoek naar lekken 
l.v m. de hormonenmaffia. Ook het huls 
van Bart Staes, de medewerker van Jaak 
Vandemeulebroucke, werd doorzocht. 
Zou het niet eenvoudiger en nuttiger zijn 
wanneer de speurders eerst in eigen 
rangen naar lekken zochten' 
En zo zitten we weer in de gerechtelijke 
wereld waar we via de Bende-commissie 
van de ene verbazing In de andere vallen. 
Het blijkt nu duidelijk dat noodzakelijk 
onderzoek, ook binnen de politionele 
diensten, nooit grondig gebeurde. Ver
moedens over vormen van crimineel ge
drag worden openlijk geuit Of berusten 
deze, onder meer i.v m. de Brusselse 
prostitutiewereld, allemaal op verzinsels 
en roddel? Wanneer komt er nu eens 
klaarheid in deze onsmakelijke dossiers'̂  
Dit land Is In hoge mate ziek. Gezond
making vla materiële hulpmiddelen 
dringt zich op, maar de genezing zal 
vooral In de hoofden moeten gebeu
ren! 

Maurlts Van Liedekerke 



Sponsor gezocht? 
Zoekt u nog naar een sponsor? Zorg er dan 

gewoon voor dat uw activiteit in de 

sponsorketting van Opel past. Het meeste 

kans lijkt u te maken met een 

jachtvereniging. Na het succesverhaal van 

Dewulf op Roland Garros verspreidde de 

autogigant een advertentie met 'We hadden 

net zo goed het vinkenzetten kunnen 

sponsoren'. De vinkenzetters kregen in ruil 

voor zoveel minachting van Opel 

paginagrote advertenties n.a.v. hun 

jaarlijks nationaal kampioenschap. Waarop 

de vogelbescherming in het verweer kwam 

tegen deze 'dierenmishandeling'. Als Opel 

ook de dierenorganisaties gaat sponsoren 

kan u daar met een 'verantwoord 

jachtbeleid' tegen protesteren. En krijgt 

ook uw vereniging weer geld! 

Niet kinderachtig 
„We gaan ervan uit dat Samson in de eerste piaats een 
famliieprogramma is waar ouders en i<inderen sannen naar 
l<ijl<en. Toen we begonnen nnet de l<erstshow liadden we in 
de zaai Icindje, l<indje, i<indje, moeder, Icindje, l<indje, 
moeder ... Nu heb je grootvader, papa, mama, l<indje, 
l<indje, tante Flen, mama, papa, i<indje... in sommige zaien 
zitten bijna evenveei voiwassenen als l<inderen. Daaruit 
biiji<t dat we in ons opzet geslaagd zijn." 

Danny Verbiest over het succes van plobreemhond Sam
son. In De Morgen^an zaterdag 21 juni 1997. 

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

Eén van de zgn. "witte ouders' is 
aangehouden op verdenking van de 
moord op zijn dochter, de l6-jarige 
Sévérine Lekeuche. De vader van het 
meisje was op eigen verzoek gehoord 
door de commissie-Dutroux. 

Bob iviendes heeft voor de 
tweede keer in zijn schrijversloopbaan 
de gouden strop gewonnen. Hij kreeg 
het half miljoen f r prijzengeld voor het 
spannendste Nederlandstalige verhaal 
voor 'De kracht van het vuur'. 

Sollicitanten hoeven niet te 
antwoorden op vragen naar bv. de 
vakbond of het ziekenfonds waarbij ze 
zijn aangesloten, vragen daarnaar zjjn 
'niet relevant en ongeoorloofd'. Mi
nistervan Arbeid Smet antwoordde dat 
op een vraag van de VLD'er Smets. 

De Post heeft het direct mall-
bedrijf Ketels overgenomen. Ketels is in 
België de grootste in zijn soort en laat 
Jaarlijks tonnen geadresseerd reclame
drukwerk in uw en onze bus vallen. 

Laurens Appeltans heeft zich, 
als onderwijsschepen van Herk-de-
Stad, negatief uitgelaten over het gra
tis busvervoer van buurgemeente Has
selt. Door het initiatief dreigt Herk-de-
Stad tientallen middelbare scholieren 
te verliezen. Dat betekent onvermij
delijk ook banenverlies. 

Na een grootscheepse actie te
gen de handel in kinderporno In Frank
rijk hebben al vier verdachten zich van 
het leven benomen. Verwanten van 
één van hen hebben al klacht neer
gelegd over de manier waarop de raz
zia werd gehouden. 

In 1996 produceerde de gemid
delde Vlaming 1,7 kg. meer huisvuil 
dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een 
studie van OVAM. leder van ons was 
vorig jaar goed voor bijna een halve ton 
afval. Het ophalen ervan kostte hem 
3.400 fr. 

De Turkse ambassade werd ge
troffen door een bom. Niemand werd 
gewond, maar de schade was aan
zienlijk. De aanslag werd opgeëist door 
een Armeense verzetsbeweging. Vol
gens haar voert Turkije een schrik
bewind tegen de Armeniërs. 
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(Vervolg van blz.l) 

,^n u mij met de hand op het 

hart verzekeren dat de verlening van 

stemrecht aan EU-ingezetenen, zonder 

vooraf bedongen randvoorwaarden, de 

positie van de Vlamingen in Brussel en 

de Rand rond Brussel niet fundamenteel 

zal ondermijnen?" 

In zijn brief vroeg Bert Anciaux 

ook of de betreffende partijvoorzitters 

het ermee eens zijn „dat men kan 

deelnemen aan de politieke 

besluitvorming zonder dat er een 

duidelijke wil tot integratie in de 

betrokken gemeenschap wordt betoond? 

Vindt u het verantwoord dat bijv. 

Eurocraten die geen woord Nederlands 

spreken en geen belastingen betalen hun 

stem mogen uitbrengen in Vlaamse 
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gemeenten. Terwijl niet-EÖ-migranten 

die wel belastingen betalen en vaak beter 

geïntegreerd zijn geen inspraak krijgen}" 

Anciaux is van oordeel dat de 

beide voorzitters geen sluitend 

antwoord op deze vragen hebben 

geboden en juist daarom volledig de 

kaart van de Franstaligen trekken. De 

Franstaligen zijn er enkel op uit hun 

overwicht in Brussel te versterken en het 

Vlaams karakter in de Rand te 

ondermijnen. Anciaux is er niettemin 

van overtuigd dat de partijvoorzitters 

het in feite fundamenteel eens zijn met 

de gerechtvaardigde waarborgen die 

niet enkel de VU, maar ook een 

meederheid in het Vlaams parlement 

aan het betreffende stemrecht wil 

koppelen. Omdat de discussie over EU-

stemrecht tevens de mogelijkheid biedt 

met Franstahgen tot afspraken te komen 

over de Vlaamse vertegenwoordiging in 

Brussel en over de overheveling van de 

gemeente- en provinciewet, doet 

Anciaux een ultieme oproep. 

Bert Anciaux: ,Jk richt mij tot u, 

Vlaamse regeringspartijen, om een 

catastrofe voor de Vlamingen in Brussel 

en de Rand te vermijden. Het is geen 

schande om op basis van goede 

argumenten van mening te veranderen. 

Het is een veel grotere schande om -

goed wetende wat de gevolgen van deze 

grondwetswijziging zullen zijn - in 

boosheid te volharden." 

EUROPESE ELITE 
Het protest tegen de onvoorwaardelijke 
verlening van stemrecht aan niet-Bel-
gische Europese burgers is goed op gang 
gekomen. De niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging laat duidelijk van zich 
horen. 
Terecht stelt de Vlaamse Volksbeweging 

(WB) dat de partijen die de grond
wetswijziging zouden goedkeuren min
der dan 60% van het kiezerskorps zouden 
vertegenwoordigen. Bovendien zou een 
,Belgische grondwetswijziging' tegen de 
meerderheid van de Vlaamse kiezers in 
worden aangenomen. De Vlaamse par
tijen die aan het stemrecht steun zouden 
verlenen vertegenwoordigen slechts 48% 
van het Vlaamse kiezerskorps. 
De onlangs opgerichte progressieve or
ganisatie VLAKAF hield maandag jl. in 
Brussel een ludieke actie tegen het Eu
ropees stemrecht. Onder aanwezigheid 

van meerdere VU-mandatarissen trok 
VLAKAF fel van leer tegen het „het 
verlenen van locaal stemrecht aan een 
bevoorrechte groep mensen die tot de 
Europese elite behoren. En dit terwijl we 
kunnen vaststellen dat velen onder hen 
absoluut geen maatschappelijke band met 
hun gastland hebben. Integendeel zij krij
gen aparte scholen en aparte loketten." 
Overigens wil VLAKAF dat alle migran
ten die zich bij onze gemeenschap be
trokken voelen, stemrecht verkrijgen. 

DEBAT HEROPENEN 
Ook de politieke wereld stond niet stil. Er 
is de open brief van VU-voorzitter Bert 

Anciaux. VU-kamerleden Fons Borginon 

enAnnemie Van de Casteele hielden dins
dag jl. een persconferentie. Beiden be
schouwen de toegeving van CVP en SP 
„als een cascade van niet gehouden be
loften." 

Para's spelen 

vreemde 

spelletjes. 

De kamerleden stellen voor het debat 
over te doen. Op die manier kan een 
niewe consensus worden bereikt over 
voorwaarden en betekenis omtrent het 
burgerschap. Via een overkoepelende dis
cussie over Europees, Belgisch, Vlaams en 
locaal burgerschap, zo stellen de VU-
kamerleden, kunnen waarborgen voor de 
Vlamingen in Brussel en de Rand én de 
sphtsing van de gemeentekieswet gere
geld worden. Daaraan kan dan de be
spreking over het stemrecht voor Eu
ropese - en niet Europese burgers ge
koppeld worden. 

Annemie Van de Casteeele en Fons Bor
ginon zijn van oordeel dat het debat terug 
in de commissie Grondwetsherziening 
wordt heropend. Want, van een grondig 
debat was nauwelijks sprake. Zonder dat 
men de kans kreeg de door de oppositie 
ingediende amendementen te bespreken, 
werd het stemrecht ,en stoemelings' 
goedgekeurd. 

VIJ\AIV1SE IDENTITEIT 
In de commissie Onderwijs van het 
Vlaams parlement werd groen licht ge
geven aan het VU-voorstel om de 
Vlaamse symbolen in de eindtermen voor 
het lager onderwijs op te nemen. Het gaat 
hier over de zogenaamde cognitieve eind
termen. Dat zijn eindtermen waarbij 
wordt gesteld dat de leerlingen kennis 
over bepaalde zaken moeten hebben, 
zonder dat daaraan een oordeel wordt 
verbonden. 

Voortaan dienen de leerlingen op de 
hoogte te zijn van de Vlaamse feestdag, 
het volkslied, het wapen, de vlag en het 
Memoriaal van de Vlaamse gemeen
schap, zijnde de IJzertoren. SP, CVP en 
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Se non è vero... 
'Priet, priet, priet,...', Tietelitoe, tietelitoe, tietelitoe,...',... Je 
kan haast nergens meer komen of de rust wordt wel verstoord 
door het irritante signaal van een GSM, voor de niet-ingewijden: 
een mobiel telefoontoestel. Nu betwijfelen wij niet dat zoiets voor 
pakweg journalisten, drugsdealers, vertegenwoordigers, ... een 
nuttige aanwinst kan zijn, maar voor veel anderen lijkt het ons 
niet meer dan een speledingetje. 

'Ja, maar: ik moet bereikbaar zijn!' krijgt men van die rinkelaars 
meestal ongevraagd ter verontschuldiging. Laten we wel zijn: 
echt belangrijke mensen zijn onbereikbaar (al eens geprobeerd 

Clinton aan de lijn te krijgen?). Belangrijke bereikbaarheid uit 
zich daarom meestal op plaatsen waar het zwart ziet van het volk. 
Alleen in een kamertje wordt de Geslaagde SM'er immers door 
niemand gezien! 

Helemaal debiel is de reclame die ervoor gevoerd wordt; „Maar 
de meeste moderne nomaden met een mobiele telefoon slagen er 
in tegelijk mobiel, relax en bereikbaar te zijn.(l) Roaming 
betekent niet voor niets 'rondzwervend' (2). Het contact met de 
bleke thuisblijvers kan trouwens wonderen doen voor uw va-
kantiestemming.(3)" 

(1) Als het dan toch zonodig in het Engels moet is het 'relaxed' en 
niet 'relax'. Een moderne nomaad met een mobiele telefoon is 

bovendien mobiel. In een ander geval had hij geen mobiele 
telefoon nodig. Of een 'moderne' nomaad zich voortbeweegt op 
een kameel met turboaandrijving, kwamen wij niet te weten. 
Gezien hij een GSM heeft, is hij inderdaad bereikbaar en dus 
onbelangrijk. 

(2) Teveel Engels in een reclameboodschap levert dit soort 
overbodige vertalingen op. Nuja, shit happens. 

(3) Thuisblijvers zijn inderdaad bleek. Zij beschikken niet over 
een GSM en dienen daarom thuis aan hun toestel gekluisterd te 
blijven. Zij contacteren bovendien de GSM-bezitters. Die komen, 
omdat gebleken is dat ze mobiel en bereikbaar zijn, in een vrolijke 
stemming. Totdat ze de rekening krijgen natuurlijk. 

^ DOORDEWEEKS • 

Vlaams Blok steunden het VU-voorstel. 
De VLD en Ludo Sannen van Agalev 
stemden tegen. Over een paar weken 
verhuist het voorstel naar de plenaire 
vergadering. 

RESOLUTIE 
Ook in het Vlaams parlement werd pro
test aangetekend. Zo diende Vlaams 
volksvertegenwoordiger Etienne Van 

Vaerenbergh een resolutie in, waarin tal
rijke voorwaarden tot EU-stemrecht 
staan opgesomd. 
De resolutie zal deze week in de com
missie Binnenlandse aangelegenheden 
worden besproken. Eerder rakelde CVP-
volksvertegenwoordiger Herman Suyker-

buyk een in 1994 door het Vlaams par
lement goedgekeurde resolutie in deze 
commissie op. 

Naar aanleiding daarvan wist Vlaams SP-
minister Leo Peeters te vertellen dat de 
federale regering nog nooit een inspan
ning heeft geleverd om op de Vlaamse 
grieven te antwoorden. 

WONEN IN BRUSSEL 
Het College van de Vlaamse Gemeen-
schapsComissie in Brussel (VGC) heeft 
vijf miljoen fr. werkingsmiddelen in de 
begroting 1997 ingeschreven om het pro
ject Wonen in Brussel op te starten. Op 13 
mei jl. werd de stuurgroep Wonen in 

Brussel geïnstalleerd. Op 1 juni jl. werd 
projectleider Jan Van de Auwermeulen 

aangesteld. 

De voornaamste doelstelling van het pro
ject is Brussel als woonstad aan te be
velen, voor de Brusselaars en vooral voor 
de Vlamingen. Daartoe wordt een dienst
verlening uitgebouwd. De huidige 
Vlaams-Brusselse bewoners wordt een 
ombudsdienst aangeboden. Inwoners uit 
Vlaanderen worden met efficiënte in
formatie verleid naar Brussel te komen 
wonen. 

Het informatiecentrum zal dan ook prac-
tische en concrete informatie verschaffen 
over de verschillende factoren die een rol 
spelen bij het huren of kopen van een 
woning. Het centrum begeleidt tevens bij 
het zoeken naar een woning. Volgens de 
voorzitter van de Stuurgroep, Marcel Rij-

dams, zijn er voldoende redenen om 
nieuwe Brusselaars aan te trekken en hen 
wegwijs te maken „in onze eigenzinnige, 
soms moeilijke, uiteen gelegen, doch zeer 
boeiende en unieke stad." 

INTIMIDATIE 
Onlangs viel het gerecht voor huiszoe
kingen binnen in de privé-woningen van 
zes journalisten en bij de redacties van de 
krant De Morgen en de weekbladen 
Humo en Panorama. Er werd ook huis
zoeking verricht in de woning en in het 
kantoor van administrateur Willy Ver

meulen van het Hoog Comité van Toe

zicht (HCT). Bovendien werd de woning 
van VU-medewerker Bart Staes aan een 
huiszoeking onderworpen. Hij volgt sa
men met Europees parlementshd Jaak 

Vandemeulebroucke het hormonendos
sier op de voet. 

VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke kan 
zich niet van de indruk ontdoen „dat de 
gerechtelijke wereld bijzonder veel ener
gie steekt in het zoeken naar lekken en 
bronnen en minder in het onderzoek naar 
de aangeklaagde feiten, met name de 
mogelijke malversaties binnen het HCT 
en het zoeken naar de opdrachtgevers van 
de moord op Karel Van Noppen" 

Het Gentse kamerlid vindt het eigen
aardig dat via de techniek van huis
zoekingen journalisten in hun werkzaam
heden geïntimideerd worden. 

Prins Laurent 

hond In 
Lakens 

kegelspel. 

In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 juni bereikten 
de staats- en regeringsleiders van de vijftien Europese 

iidstaten een akkoord over een nieuw Europees verdrag. Aan 
dit nieuwe verdrag, liet Verdrag van Amsterdam, ging een 

lange voorbereidingsperiode vooraf. Nooit werd bovendien 
tijdens een Top zo lang onderfiandeld. En toch zijn de 

resultaten er niet naar. 

Groot en klein strijden 
op 18 juni 1997 legden dertig onder
handelaars na dertig uur besprekingen een 
ontwerp-verdrag voor. Dat moet in ok
tober 1997 door de vertegenwoordigers 
van de versciieldene lidstaten onderte
kend worden: tiet Verdrag van Amster
dam. 
Het voornaamste resultaat van de Top van 
Amsterdam is de goedkeuring van het 
Stabiliteitspact. Een nietszeggend, tech
nisch woord dat geen mens verstaat, maar 
eigenlijk betekent dat de Europese lid
staten er een uiterst strenge begrotings
discipline moeten op na houden. Nog een 
aantal jaren van aanhoudende bezuini
gingen staan ons te wachten, want op 
termijn zal het begrotingstekort in de Eu
ropese iidstaten tot niet meer dan 1% van 
het BNP mogen stijgen. Bij grote uitzon
dering mag een begrotingstekort van 3% 
worden gehaald, niet meer dan nood
zakelijk als men weet dat vele en zelfs 
belangrijke lidstaten als Frankrijk en Duits
land nauwelijks hun begroting onder Eu
ropese controle kunnen houden. Steeds 
meer worden vragen gesteld bij het nut 
van de 5% - norm , laat staan dat de 1% -
norm op veel genoegdoening kan reke
nen. Hoe dan ook, bij het overschrijden van 
de 3% - norm riskeren de lidstaten hoge 

boeten op te lopen. Er wordt dan ook 
voornamelijk aan de eisen van de financiële 
markten voldaan. 
De realisatie van de monetaire Unie krijgt 
alle voorrang. Dat blijkt tevens uit de re
solutie over groei en werkgelegenheid. 
Daarin wordt de nadaik gelegd op de 
vrijwaring van de concurrentiepositie en 
verlaging van arbeidskosten. Aanvullende 
middelen voor de financiering van werk
gelegenheidsprogramma's op Europees 
niveau werden afgewezen. Nochtans klinkt 
de vraag naar een sociaal Europa almaar 
luider Het ontbreken daarvan ondermijnt 
het geloof in de Europese eenmaking. De 
hoop op een welvarender Europa zakt 
beneden alle peil. Een gemiddelde Eu
ropese werkloosheidsgraad van om en bij 
de 11%: dat kan tellen. Niet minder dan 18 
miljoen Europese burgers zoeken naar een 
baan. Daarom beseften de Europese lei
ders-op initiatief van België, nadien onder 
doik van Frankrijk - dat het nieuwe verdrag 
een wat men noemt Sociaal Protocol 
moest bevatten. In dat protocol wordt 
gewag gemaakt van de oprichting van een 
Werkgelegenheidscomité, naar het model 
van het Monetaire Comité. Dergelijke co
mités stippelen gemeenschappelijke richt
lijnen uit. Wordt het niet naleven van de 

monetaire richtlijnen bestraft, dan geldt 
dit met voor de werkgelegenheldsricht-
lijnen, zodat het sociale protocol een lege 
doos blijft. 
Sommigen menen dat gemeenschappe
lijke sociale richtlijnen geen zin hebben 
omdat men de vrije markt zijn gang moe
ten laten gaan en de overheden, zeker de 
Europese overtieid, geen vat hebben op 
het spel van vraag en aanbod. Anderen -
zoals Rans Verleyen in het weekblad Knack 
- wijzen erop dat syndicale en politieke 
bevoegdheden in verband met het bij
sturen van de arbeidsmarkt in de greep van 
nationale staten blijven. Alleszins blijken 
deze staten weinig van hun macht te willen 
prijsgeven. Bovendien plaatsen grote lan
den als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje, in mindere mate Italië 
de kleinere staten in het defensief. 
Het had anders gekund Want over en 
vijftal jaar zullen landen uit Centraal- en 
Oost-Europa tot de Unie toetreden. Deze 
toetreding zou het evenwicht tussen de 
groten en kleintjes kunnen herstellen, op 
voorwaarde dat de beslissingsprocedures 
hervormd worden. Vooral premier Jean-
Luc Dehaene stond erop eerst deze pro
cedures te herzien vooraleer er van uit
breiding sprake kan zijn. Tot nu toe kunnen 
de grotere staten steeds op de rem staan 
door het vetorecht of de unanimiteits-
beslisslngen. De premier van België wou 
dat er met meerdertieidsbeslissingen zou 
gewerkt worden. Dehaene had een com
promis op zak. ken de grotere staten bij 
meerderheldsbeslissingen één of meer
dere stemmen extra toe. Van dergelijke 
.gekwalificeerde meerderheden' moesten 
de grote staten niet weten. Dehaene 
haaide bakzeil. Hoe moet hij nu aan het 
thuisfront uitleggen dat België in het kader 
van Europa een meerwaarde biedt? 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Uit door mij ingewonnen informatie 
blijkt dat de Staatsveiligheid aan actieve 
Vlaamsgezinden 10.000 frank per maand 
wil uitbetalen in ruil voor tips en 
informatie over wat zich in de Vlaamse 
beweging afspeelt, en voor namen en 
adressen van mensen die zich in deze 
beweging hebben geëngageerd. Is dit in 

overeenstemming met de opdracht van de 
Staatsveiligheid? (...) Worden ook andere 
politieke strekkingen op deze wijze 

Francis Van den Eynde heeft van de 
minister van Binnenlandse Zaken nog 
geen antwoord gekregen op zijn vraag. 
Voor die namen en adressen hebben ook 
wij niet zo dadelijk een oplossing. Voor al 
de rest zou de staatsveiligheid zich kunnen 
abonneren op o.m. dit blad. En dan 
zullen wij gaarne genoegen nemen met de 

geobserveerd? Zo ja, welke?" VB-kamerlid helft van de premies! 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

O ,p woensdag 11 juni jl. keurde de 
kamercommissie voor Justitie 

het wetsontwerp tot verbetering van de 
strafrechtpieging in inet stadium van liet 

opsporingsonderzoek en Inet gerecliteiijk onderzoek 
goed. VU-kameriid Geert Bourgeois formuleerde 

zijn bedenkingen bij dit regeringsontwerp. 

Eerste stap voor 
Franchimont 

De cominissie-Franchimont, genoemd 
naar de Luikse advocaat en hoogleraar 
Michel Franchimont die deze werkgroep 
voorzat, begon met haar werk in 1991. 
Het resultaat van de werkzaamheden, het 
wetsontwerp-Franchimont, werd kort na 
de Witte Mars van oktober 1996 door de 
regering bij het parlement ingediend. 

DISFUNaiES 

Deze slechts punctuele hervorming van 
het Wetboek van Strafvordering behelst in 
essentie een veel grotere inbreng van de 

burger in het strafonderzoek, of het nu om 
de verdachte of om het slachtoffer gaat. Zo 
krijgen beiden een gewaarborgd recht op 
inzage van het onderzoeksdossier en kun
nen ze het gerecht ook welbepaalde on
derzoeksdaden suggereren. Vooral de gro
tere inbreng van het slachtoffer verwijst 
rechtstreeks naar de disfuncties die aan het 
licht kwamen in de zaak-Dïïtroüx. Daar
naast voorziet het ontwerp onder meer in 
een modernisering van procedures en in 
een betere controle van de onderzoeks
rechter op het onderzoek. 

VU-kamerlid Geert Bourgeois trok van 
leer tegen het wetsontwerp-

Franchimont Hij is van oordeel dat 
het ontwerp de democratische 
controle op de werking van het 
gerecht en de politiemensen fel 

inperkt. 

De kamercommissie Justitie kon het wets
ontwerp-Franchimont nauwelijks aanpas
sen. Van de nochtans meer dan 150 in
gediende amendementen werden hooguit 
enkele technische aanpassingen geodge-
keurd. VU-kamerlid en justitiespecialist 
Geert Bourgeois diende zelf ook een reeks 

Onrust over spaarboeKie 
In de federale kamer van volks

vertegenwoordigers nam Geert Bourgeois 
de minister van Wetenschapsbeleid Yvan 
Ylieff (PS) onder vuur. Het VU-kamerlld 
had vernomen dat de minister opnieuw 
de toestemming verleent om net zoals 
vorig jaar In het Congressenpaleis in Brus
sel een hoogtechnologische wapenbeurs 
te laten doorgaan. 
Daartegen rees reeds verleden Jaar vanuit 
diverse hoeken fel protest. Ook kamer en 
senaat keurden een resolutie goed waarin 
bepaald werd dat het houden van der
gelijke wapenbeurzen ethisch en politiek 
onverantwoord Is. Geert Bourgeois vroeg 
hoe de minister vanuit zijn eigen moreel 
standpunt tegen wapenbeurzen aankijkt. 
De minister gaf geen duidelijk antwoord. 

Nog in de kamer pleitte Fons Bor-
glnon ervoor de rol van de gewesten In 
het op te richten Comité voor financiële 
steun aan de export op te drijven. 
„Waarom", zo vroeg het Antwerps ka
merlid zich af, „kan men daarbij geen 
rekening houden met de bijdragen van de 
gewesten In de export." 70 % van de 
export komt Immers uit Vlaanderen. 
Daarom eiste Borginon ook dat 70% 
Vlaams personeel zou worden aangesteld 
bij de Delcrederedienst Deze overheids
dienst staat In voor leningen aan ex

porterende bedrijven. Binnen de dienst 
houdt men zich aan een paritaire per
soneelsverhouding. 
Volgens Borginon heeft die 50-50 ver
houding tot gevolg dat Nederlandstallgen 
harder moeten werken en minder be
vorderingskansen hebben. Bovendien 
worden dossiers naar de Franstalige rol 
doorgeschoven en Franstalige dossiers 
worden vlugger behandeld. 

Kamerlid Hugo Olaerts had be
denkingen bij de regeringsvoorstellen in 
verband met het spaarboekje. Deze doen 
heel wat onrust ontstaan omdat de vrij
stelling van belastingen op de spaarboek
jes zou worden aangepakt. 
Daarover ondervroeg Olaerts minister van 
Financiën Philippe Maystadt (PSC). Deze 
antwoordde dat de regering van plan is de 
vrijstelling van de eerste 55.000 fr. In
terest op het spaarboekje te behouden. 
Opdat de wet correct zou worden toe
gepast heeft de regering wel beslist de 
controle te verscherpen. Bovendien 
denkt de regering eraan eerst de roerende 
voorheffing op het geheel van de be
taalde rente af te houden. Daarna zou de 
belastingspllchtlge de Ingehouden voor
heffing op de eerste 55.000 fr. rente 
kunnen terugvorderen. Dat voorstel Is 
volgens Hugo Olaerts ongehoord, want 

leidt ertoe dat de belastingspllchtlge eens 
te meer de voorfinancier van de staat 
wordt. 

In het Vlaams parlement viel Jean-
Marie eogaerf scherp uit naar de Vlaamse 
regering Inzake het Renault-dossier. De 
VU-volksvertegenwoordIger klaagde het 
gebrek aan Initiatieven vanwege de 
Vlaamse regering aan. 
Ronkende verklaringen hoeven niet, aldus 
Jean-Marie Bogaert, maar al te stille di
plomatie heeft ook weinig zin. Een nogal 
vrijblijvende brief schrijven naar de Fran
sen Is een doekje voor het bloeden. Het 
ontbreekt de Vlaamse regering aan een 
dynamische aanpak zodat de Renault-
werknemers nauwelijks worden gehol
pen. 

Volgens Vlaams volksvertegen
woordiger Johan Sauwens heeft minister 
van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) 
meer dan een jaar na de verwoestende 
brand In de Kalmthoutse Helde zijn be
lofte om 45 extra bos- en natuurwachters 
In te schakelen nog steeds niet ingelost. 
Zelfs na de tweede heidebrand van april jl. 
blijft het wachten op ministeriële daden. 
Sauwens vroeg zich af „of de minister wel 
beseft dat hij met vuur speelt door zijn 
belofte niet na te komen, zeker nu de 
zomermaanden in aantocht zijn." 

amendementen in, maar daarvan werden 
slechts enkele - en dan nog de zeer 
technische - aangenomen. Op andere 
meer fundamentele punten werd niet in
gegaan. 

Zo was een belangrijk punt van discussie 
hoe omgesprongen moet worden met pro
cedurefouten die tijdens een strafonder
zoek worden gemaakt. Het wetsontwerp 
bepaalt dat procedurefouten voor het ei
genlijke strafproces „uitgezuiverd" moe
ten worden op het moment dat de raad
kamer het dossier naar de eigenlijke recht
bank doorverwijst. Het resultaat van die 
optie is dat de debatten over procedu
rekwesties achter gesloten deuren moeten 
plaatsvinden en dat noch een rechtstreeks 
betrokkene - zoals het slachtoffer - noch de 
publieke opinie, via de pers, de debatten 
kunnen meevolgen. 

MERKWAARDIG FRONT 

Daartegen tekende het Izegemse kamerlid 
fel verweer aan. Hij diende een amen
dement in dat de proceduredebatten toch 
weer aan de gewone (en openbare) rechter 
toebedeelde zoals dat nu het geval is. 
Bovendien pleitte hij ervoor in een straf
onderzoek slechts een kleinigheid te weer
houden wanneer een betrokken partij daar 
uitdrukkelijk belang bij heeft. Hiervoor 
kreeg Bourgeois steun uit onverwachte 
hoek. Ook de ondervoorzitter van de 
commissie-Franchimont, de Antwerpse 
hoogleraar Chris Nan den Wyngaert was 
van mening dat een openbare discussie 
over de afhandehng van procedurefouten 
„in het belang is van de hele samen
leving." 

Een merkwaardig front van Franstalige 
partijen, PRL inbegrepen, én de CVP, die 
haar minister van Justitie Stefaan De 

Clerck bijsprong, had evenwel geen oren 
naar deze argumenten en volgde de Ne-
derlandsonkundige Franchimont. Die 
heeft met zijn ontwerp vooral het Franse 
voorbeeld voor ogen. Het resultaat hier
van is dat de democratische controle op de 
werking van het gerecht en de politie
mensen fel ingeperkt wordt. 
Ook een ander opmerkelijk amendement 
van Bourgeois haalde het niet. Met de 
Agusta-zaak in het achterhoofd had hij 
voorgesteld de verjaring van correctionele 
dossiers sneller te blokkeren. Maar, onder 
meer de PS stond op de rem... 
Het wetsontwerp-Franchimont kreeg uit
eindelijk de goedkeuring van de com
missie. De VLD - waaronder aMarc Ver-

wilghen - en de groenen onthielden zich. 
De VU, die in de commissies geen stem
recht heeft, kondigde aan een hele reeks 
amendementen opnieuw in te dienen op 
het ogenblik dat het wetsontwerp in de 
plenaire zitting van de Kamer zal be
handeld worden. 

Nico De Smet 
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I n WIJ van 12 juni jl. hield federaal kamerlid 

Geert Bourgeois een pleidooi voor de 

afschaffing van de provinices en de oprichting van 

kringen van gemeenten. De twee VU-gedeputeerden, 

Brepoels en Van Autgaerden lazen zijn bijdragen en 

dienen hem van antwoord. 

# O P I N I E ^ 

Als gedeputeerden van de provincies 
Limburg en Vlaams-Brabant delen wij de 
bekommernis van Geert Bourgeois. Al
leen willen wij deze zorg uitbreiden naar 
alle bestuurlijke beleidsniveaus. Geen en
kel bestuurlijk niveau heeft het recht om 
boven de hoofden van de burger te be
slissen! 

Toch zijn wij zo vrij om met deze bijdrage 
enkele kanttekeningen te maken bij de 
bijdrage van kamerlid Bourgeois. 

HERVORMINGEN BEZIG 

In het Volksunieprogramma, naar aan
leiding van de gemeente- en provincie
raadsverkiezingen 1994, werden enkel 
vraagtekens geplaatst bij de werking van 
de provincies tijdens de voorbije de
cennia. Naar onze mening terecht. 
Uiteindehjk werd in het programma de 
vraag gesteld welk democratisch be
stuursmodel Vlaanderen wil: „een sterk 
centralistische staatsmodel of een mo
dern, efficiënt en democratisch gecen
traliseerd bestuursmodel". 
Onvermijdelijk komt men terecht op het 
intermediaire niveau, namelijk het niveau 
voor de behartiging van taken die zich op 
bovenlokaal vlak stellen. Als conclusie 
van ons VU-programma wordt gesteld 
dat de provincies geen concurrent zijn 
voor het lokale of het centrale bestuur en 
dat zij mits bijsturing een garantie be
tekenen voor een efficiëntere en demo
cratische politieke ordening. Tot zover 
het VU-programma. 
Deze bijsturing is volop bezig. 
Vorige week nog werd de verouderde 
provinciewet (1836) voor een belangrijk 
gedeelte vernieuwd. De democratisering 
van de instelling en de herwaardering van 
het provinciaal mandaat staan centraal in 
deze hervorming. 

Vanuit een goede samenwerking tussen 
de 5 Vlaamse provincies - en wij willen 
ons afzetten van datgene wat er gebeurt in 
de Waalse provincies - is er een stevige 
dynamiek aan het groeien om ons als 
bovenlokaal bestuur waar te maken. Wij 
denken hierbij aan de sectoren die een 
bovenlokale planning, sturing en coör
dinatie vergen, zoals milieu en ruimtelijke 
planning, afvalverwerking, mobiliteit, 
welzijn en economie. 
Het onlangs goedgekeurde Charter van 

de Vlaamse provincies vormt het cement 
voor de nieuwe provinciale taakstelling 
als streekbestuur. 

CBO BEVESTIGT DE PROVINCIES 

Bij dit alles is het toch ook belangrijk om 
te wijzen op het rapport van de Com

missie Bestuurlijke Organisatie (CBO) dat 
onlangs publiek gemaakt is door Vlaams 
minister van Binnenlandse Aangelegen
heden, Leo Peeters. In dit wetenschap

pelijk rapport worden de Vlaamse pro
vincies bevestigd op basis van een be
langrijke taakstelling die zowel decretaal 
verankerd dient te worden als gebieds
gericht tot uiting dient te komen. Wij 
raken hierbij het wezenlijk van de toe
komstige taakstelling van de Vlaamse 
provincies. 

De studie gaat er immers van uit dat 
maatschappelijke problemen van boven
lokale aard niet te vatten zijn in vast-

dynamische maatschappelijke evoluties. 
Het voorstel van Geert Bourgeois, na
melijk het tot stand brengen van ge
meentelijke kringen als antwoord op bo
venlokale noden, zou betekenen dat men 
opnieuw terecht komt in vaste structuren 
die onvoldoende antwoord kunnen bie-

Als federalist 
en democraat 

liggende territoriale omschrijvingen. Om 
duidelijk te zijn: de gebiedsomschrijving 
van het mobiliteitsprobleem is niet de
zelfde als de gebiedsomschrijving van het 
welzijnsprobleem. 

Daarenboven is het een feit dat het gebied 
waar het oorspronkelijk mobiliteitspro
bleem zich voordeed in de tijd kan wij
zigen. Het spreekt dan ook vanzelf dat 
een vaste structuur weinig heilzaam en 
dus weinig probleemoplossend is voor 

den op de maatschappelijke evoluerende 
problemen. Kort gesteld: de burger zou 
daar weinig aan hebben, omdat de nieuwe 
structuur te weinig probleemoplossend 

is. 

PROVINCIES 
ALS STREEKBESTUUR 

De provincies - nieuwe stijl dienen echter 
wel te kunnen. Hun territorium is vol
doende ruim om de verschillende flexi

bele schalen van problemen en gebieden 
op elkaar af te stemmen, en er een gepast 
en tevens geïntegreerd beleidsantwoord 
op te geven. Dit vraagt - en wij zijn ons 
daar ten zeerste van bewust - een pro
vinciebestuur dat flexibel en dynamisch 
in zijn management is. 
Maar dat was ook ons uitgangspunt van 
ons partijprogramma 1994. Rond deze 
nieuwe opvatting zijn wij samen met onze 
collega's Volksuniemandatarissen aan het 
werken, en dit in plaats van nieuwe 
structuren te vinden. 
Wij hopen Geert Bourgeois te mogen 
ontmoeten in de partijwerkgroep rond de 
provincies, waar niemands hoofd inge
slagen wordt met slogantaai, maar waar 
men tracht op basis van objectieve ge
gevens tot goed onderbouwde voorstel
len te komen. 

Frieda Brepoels, 
Herman Van Autgaerden, 

VU-gedeputeerde provincie Limburg 

VU-gedeputeerde 

provincie Vlaams-Brabant 

DankzU de 

goede 

onderlinge 
samenwerking 

zuilen de vijf 

Vlaamse 

provincies het 
waarmaken 

ais 

bovenlokaal 
besuur. 

De tijd dat Het Laatste Nieuws een eer
biedwaardige krant was is lang voorbij. Het 
kind van vader en zoon Hoste is verworden 
tot een hoop opeengetaste sensatie, bui-
tenmaatse kleurenfoto's en berichtgeving 
die vaak niet veel meer dan een titel Is. Alles 
bij mekaar een stapel papier met veel niks! 
Een voorval als „loslopende hond veroor
zaakt file" Is nog altijd goed voor een 
kaderstuk op blz,3 en „leraar (50) betast 
kinderen" doet het nog steeds als blik
vanger op blz.1. 

Tussen deze en andere snert mag onze 
vriend Luc Van der Kelen zijn best doen om 
op 70 lijnen „zijn mening" te verkondigen. 
Zo trok hij verieden zaterdag van leer tegen 
de verplichte leerstof In de lagere scholen. 

^ A C H ZO ^ 

brave jongens en meisjes bovendien nog 
moeten weten wat het Memoriaal van de 
Vlaamse Gemeenschap Is! En alvast voor zijn 
onwetende lezers van HLN legt de heer Van 
der Kelen uit dat het memoriaal de ... 
iJzertoren in Diksmulde Is. Ja, ja, die toren 
van het Alles voor Vlaanderen en Vlaan
deren voor Kristu^. En nog erger, aldus de 
heer Van der Kelen, Is dat „Elk Vlaams kind 
voortaan er eerbiedig moet naar opkijken. 
Het zal hem op school geleerd worden." 
Wat voor een dwaas gedoe Is me dat nu? En 
op deze vraag geeft de kommentator van 
HLN volgend Intelligent antwoord ,,Te™/ljl 
we proberen Europa te maken, bouwt 

Blauwe krokodil 
Luc Is het niet eens met wat reeds verieden 
jaar door VU'er Chris Vandenbroeke was 
voorgesteld om op te nemen In de veel
besproken eindtermen. Het Vlaams par
lement heeft onlangs een decreet goed
gekeurd over die eindtermen in het ba-
slsondenwijs. De Laatstenleuwsman neemt 
aanstoot aan het feit dat een twaalfjarige 
moet weten wanneeröe Vlaamse gemeen
schap zijn feestdag viert en waarom op die 
dag, dat hij van de Vlaamse Leeuw een 
strofe kent en dat hij weet uit te leggen wat 
voor dier er op de Leeuwevlag staat af
gebeeld. 

Erg vindt de heer Van der Kelen dit allemaal, 
maar wat hij nog veel erger vindt is dat de 

Vlaanderen aan de vergane romantiek van 
nationale symbolen." 
Ondanks, of misschien dank zij, deze en 
andere onzin Is Het Laatste Nieuwsüe meest 
gelezen krant In Vlaanderen. De verant
woordelijkheid van een kommentaarschrij-
ver Is dus zeer groot wanneer hij zijn gal 
spuwt op eerbiedwaardige symbolen. 
Daarom kan ik mij best Inbeelden dat vader 
en zoon Hoste zich In het hiernamaals de 
laatste haartjes uit de puntbaard rukken bij 
het lezen van dergelijke onzin In hun krant. 
Want de Hostes waren flaminganten, wel
iswaar langs de blauwe kant maar hun steke 
hebben ze gestaan. Meer dan eens! En niet 
alleen de Hostes zullen zich van Van der 

Kelen afkeren, ook zijn voorgangers zullen 
met stijgende ergernis lezen wat deze ver
lichte geest nu weer uit z'n computer heeft 
geperst. Want al waren Plet Van Brabant en 
Leo Siaens niet zo'n grote barrikadenfla-
mlnganten hun woorden In HLN hadden op 
belangrijke ogenblikken In de Vlaamse strijd 
voldoende gewicht om de hardnekkigste 
franskiljonse liberalen weerweri< te bieden 
en de liberale partij een Vlaamse vleugel te 
geven. Ook op cultureel gebied had HLN 
een naam. Jan Walravens (letteren), Willem 
Pelemans (muziek), Jaak Brouwers (beel
dende kunsten) en anderen (van wie de 
namen mij ontgaan zijn) hebben jarenlang 
hun krant een culturele meerwaarde ge
geven die vandaag totaal afwezig Is. 
En dan komt daar een groot licht van het 
kaliber Van der Kelen ons eens uitleggen dat 
Vlaanderen vla nationale symbolen aan ver
gane romantiek bouwt. 
Goed geprobeerd, maar niet verrassend! 
Want vriend Van der Kelen heeft het niet zo 
voor Vlaamse symbolen, dat bleek reeds 
tijdens de blauwe broederstrijd waann hij 
openlijk de kant van Herman De Croo en de 
behouders In de VLD had gekozen Met De 
Croo geen kommunautaire avonturen, met 
Verhofstadt weet je toch maar nooit, die 
durft zelfs nadenken over de splitsing van 
de Sociale Zekerheid. 

Och, Van der Kelen doet maar wat hij niet 
laten kan. Maar wanneer over enkele jaren 
op de vlag van Vlaanderen een blauwe 
krokodil staat en geen leeuw dan zal hij aan 
de Vlaamse jeugd wel moeten uitleggen 
hoe dat gekomen is! RJtemus 
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Elke twintig 
minuten stapt 

er ergens ter 
wereld een 
persoon op 

een mijn. 

6 

Meer dan zestig landen kampen met het 
probleem van niet ontmijnde mijnen
velden, of verspreide mijnen die de her
vatting van het leven op het platteland, 
vaak na jaren oorlog, bemoeilijken. 
Dankzij niet-gouvernementele organisa
ties (Ngo's) die zich bezig houden met 
ontwikkelingssamenwerking werd de 
problematiek van deze anti-persoonsmij-
nen (AP-mijnen) op de internationale 
agenda geplaatst. In België houdt Han

dicap International zich specifiek bezig 
met de problematiek van de landmijnen, 
het ontmijnen en de psychische, fysische, 
sociale en economische gevolgen van AP-
mijnen. 

ELKE 20 MINUTEN... 

Enkele cijfers illustreren de omvang van 
het probleem: de Ngo's die zich voor het 
verbod op AP-mi)nen hebben ingezet, 
schatten dat er vandaag wereldwijd meer 
dan 110 miljoen AP-mijnen op een slacht
offer wachten. De meest getroffen landen 
zijn Angola (8 miljoen mijnen). Iraaks 
Koerdistan (12 miljoen), Iran (10 mil
joen) Cambodja (7 a 8 mil)oen), Afgha
nistan (bijna 10 miljoen), ex-Joegoslavië 
(bijna 7 miljoen mijnen). Het geogra
fische plaatje is duidelijk: het lijstje lan
den met een mijnprobleem stemt overeen 
met de landen waar de voorbije jaren 
oorlog of burgeroorlog werd gevoerd. 
Er bestaan ongeveer 360 modellen AP-
mijnen. Sommige worden begraven en 
komen tot ontploffing als er druk wordt 
op uitgeoefend, bijvoorbeeld als iemand 
er op trapt. Andere mijnen, fragmen-
tatiemijnen, worden boven de grond 
maar gecamoufleerd op paaltjes ge
plaatst, aan bomen of struiken vastge
bonden. Deze categorie wordt verbonden 
met struikeldraden, die de mijn tot ont
ploffing brengen wanneer iemand er
tegen loopt. Sommige van die fragmen-
tatiemijnen kunnen met splinters of me
talen scherven slachtoffers maken binnen 
een straal van 50 meter. 
Sommige AP-mijnen zijn makkelijk te 
deterteren, anderen zijn nagenoeg geheel 
uit plastiek vervaardigd, wat opsporing 
met een metaaldetector haast onmogelijk 
maakt. De jongste jaren werden ook 
zogenaamde „intelligente" mijnen ont
wikkeld, mijnen die zichzelf vernietigen 

E
en internationale conferentie die deze week in 

Brussel plaatsvindt, vormt een stap op de weg 

naar een totaal verbod op anti-persoonsmijnen. 

Deze laffe wapens maken jaren na het beëindigen 

van de vijandelijkheden nog slachtoffers, veelal bij 

de burgerbevolking. 

^ L A N D U I T ^ 

of onschadelijk maken na een bepaalde 
periode. Naast AP-mijnen bestaan er na
tuurlijk ook andere mijnen, bijvoorbeeld 
antitankmijnen, die een druk van min
stens 600 kilogram nodig hebben om tot 
ontploffing te komen. 
Ngo's schatten dat er elke twintig mi
nuten ergens ter wereld een persoon op 
een mijn trapt. Elke maand worden 2.500 
mensen het slachtoffer van een AP-mijn. 
Mijnen kunnen de dood veroorzaken, 
maar ook tal van verminkingen en ver
wondingen. In sommige culturen, waar 
landbouw nog een grote bron van in
komsten vormt, kan het verlies van een 
been bij de kostwinner een economische 
ramp voor het gezin betekenen. Het 
verlies van het zelfvertrouwen is een 
psychologisch moeilijk te aanvaarden ge
volg van een verminking. 

AP-mijnen totaal verbiedt. Totaal moet 
inhoudelijk geïnterpreteerd worden: de 
productie wordt verboden, de doorvoer, 
het gebruik en ook de opslag, wat inhoudt 
dat de voorraden vernietigd moeten wor
den. 

GELOOFWAARDIG? 

Het Ottawa-proces gaat verder dan de 
bestaande ontwapeningsafspraken van de 
Conventie over Conventionele Wapens 
uit 1980, waarvan het tweede protocol 
het gebruik van mijnen reglementeert. 
Dit protocol voorziet geen totaal verbod, 
maar laat achterpoortjes voor het gebruik 
van „intelligente" mijnen. Bovendien 
voorziet dit verdrag geen controlesys
teem noch sancties. 

De Conferentie van Brussel wil zich in 
een slotverklaring uitspreken voor een 

Ded 
onder 

ACHTERPOORTJES 
Voor het land in kwestie betekent de 
aanwezigheid van mijnen natuurlijk ook 
een reusachtige hinderpaal voor de we
deropbouw en de hervatting van het 
maatschappelijk leven. Mijnenvelden be
perken de bruikbare landbouwopper-
vlakte, of maken strategische plaatsen als 
waterputten, wegeninfrastructuur, ener
giecentrales, ...ontoegankelijk. 
De conferentie die in Brussel mee wil 
helpen een totaal verbod op AP-mijnen in 
te voeren, kadert in het zogenaamde 
Ottawa-proces. In '96 lanceerde Canada 
in Ottawa een initiatief dat ertoe moet 
leiden al tegen het einde van dit jaar een 
internationaal verdrag rond te krijgen dat 

f ! • • wacht 
de grond 
totaal verbod. Voor het eerst kunnen 
staten die tekst officieel ondertekenen, en 
zich daardoor achter dit doel scharen. 
Dat kon niet in Ottawa. Na Brussel zullen 
de voorstanders van het totaal verbod 
weten hoeveel staten hun standpunt de
len. 

Hoe meer landen zich zo achter het 
Ottawa-proces scharen, hoe geloofwaar
diger het wordt in vergelijking met zijn 
concurrent, de Ontwapeningsconferentie 
van de Verenigde Naties. Daar mogen 
slechts zestig landen aan deelnemen. Zij 
past bovendien de consensusregel toe, 
wat in de praktijk betekent dat een, vaak 
fel afgezwakte regeling, pas na decennia 
onderhandelen tot stand komt. 

a^...i^f.tt„. 

Voor het land in kwestie betekent de aanwezigheid van dit soort mijnen een 
reusachtige hinderpaal voor de wederopbouw en de hervatting van 

het sociale leven. 

GOEDE AANPAK 
Het is betekenisvol dat België zijn am
bassadeur bij de VN-Conferentie voor 
Ontwapening in Geneve teruggeroepen 
heeft om de Conferentie van Brussel als 
secretaris-generaal te leiden. België geeft 
daarmee aan prioriteit te verlenen aan het 
Ottawa-proces. De Belgische regering 
ziet liever een goed verdrag, dat de mij
nen totaal verbiedt, ondertekend worden 
door slechts 42 landen, dan een slecht 
verdrag dat door 200 staten werd on
dertekend. En dat is de goede aanpak. 
België is een van de grote internationale 
voortrekkers van een totaal verbod op 
AP-mijnen. Als eerste land ter wereld 
verbood het in maart 1995 bij wet de 
productie, transfer en opslag van AP-
mijnen. België heeft een vernietigings
programma voor zijn mijnenstocks lo
pen. 

Nu viel het België niet zo moeilijk om 
hoog van de mijnentoren te blazen: de 
enige Belgische producent van AP-mij
nen, PRB, ging in 1989 op de fles. 
Volgens humanitaire organisaties produ
ceerden in het begin van de jaren negentig 
nog een honderdtal bedrijven en rege
ringsbureaus in 48 landen AP-mijnen. De 
jaarlijkse productie wordt geschat op 5 
tot 10 miljoen stuks. Ongeveer honderd 
miljoen AP-mijnen zouden nog opge
slagen liggen in wapendepots in meer dan 
honderd landen. 

In het begin van de jaren tachtig waren de 
grootste producenten van AP-mijnen de 
Sovjet-Unie, China, de Verenigde Staten, 
Italië, België, Joegoslavië en Zuid-Afrika. 
Het jongste decennium kwamen talrijke 
ontwikkelingslanden (Pakistan, Egypte, 
India, Birma, Peru, ...) de mijnenpro-
ducerende landen vervoegen. 

ZOGEZEGD... 

Op dit ogenblik hebben al meer dan 
vijftig landen zich bij verschillende ge
legenheden uitgesproken voor een totaal 
verbod op landmijnen. Verschillende lan
den hebben zoals België een wet gestemd 
om het mijnenverbod kracht bij te zetten. 
Verschillende landen, vaak producenten, 
vinden dat een verbod slechts kan af
gekondigd worden als gevolg van een 
multilaterale en algemene beslissing. Een
voudig gezegd: zij willen de AP-mijnen 
slechts de wereld uit helpen als alle staten 
het daarmee eens zijn. Deze landen (bv. de 
VS, Frankrijk, Finland, Duitsland, Aus
tralië, Groot-Brittannië) willen dit zo

gezegd proberen te bewerken op de ont
wapeningsconferentie van Geneve. Maar 
vermits daar ook enkele landen rond de 
tafel zitten dit hevig gekant zijn tegen een 
totaal verbod, zal het zeker nog decennia 
duren vooraleer er in Geneve resultaten 
worden geboekt. 

Jakob Orlof 
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o p 2 juli a.s. zal het precies 250 jaar geleden zijn dat in Lafelt, deelgemeente 
van Riemst, een zware veldslag geleverd werd. 150 a 200.000 soldaten 

namen eraan deel, 10% kon het niet meer navertellen. Riemst en zijn 
buurgemeenten zetten een gevarieerd herdenl<ingsprogramma 

op het getouw. 

Lafelt is zo'n dorpje 'dat ze binnenzetten 
als het regent'. Het is een deelgemeente 
van Riemst, niet meer dan een zakdoek 
groot. En toch was datzelfde Lafelt het 
centrum van de grootste veldslag die ooit 
in Limburg plaatsgevonden heeft. 

HOE HET BEGON 

We schrijven 1740 als de Oostenrijkse 
keizer Karel VI zijn laatste adem uitblaast. 
Bij gebrek aan mannelijke nakomelingen, 
voorzag hij dat zijn dochter Maria The-

resta hem zou opvolgen. Een foute in
schatting die uiteindelijk ontaardde in de 
Oostenrijkse Successie-oorlog die heel 
Europa in rep en roer zette. Zij die Maria 
Theresia steunden, naast Oostenrijk-
Hongarije ook Engeland en Hannover, 
kwamen al snel lijnrecht tegenover 
Frankrijk, Pruisen en nog enkele kleinere 
bondgenoten. In 1744 werden, door een 
Franse mval, ook de zuidelijke Oosten-
rijkse-Nederlanden in de strijd betrok
ken. Na de zuidelijke Nederlanden werd 
vanaf 1747 ook de Republiek bedreigd. 
Daarbij had de Franse konmg Lodewijk 

XV zijn oog laten vallen op Maastricht. 
Eind juni van dat jaar rukte zijn leger op 
tot op enkele kilometers van de eeu
wenoude stad. Slechts omdat het Engelse 
leger zich, onder leiding van de hertog 
van Cumberland zoon van de Engelse 
konmg George II, tussen de Fransen en de 
stad had weten te wurmen, werd een 
inname vermeden. Een en ander had wel 
tot gevolg dat een veldslag niet meer te 
vermijden was. 

Op 2 juli was het dan zover. Beide legers 
waren ongeveer 80.000 man sterk, met 
een hcht overwicht voor de Fransen, 
geleid door Maurits van Saksen, die zijn 
sporen ruimschoots verdiend had in an
dere veldslagen. Zegezeker had ook de 
Franse koning zich bij zijn leger vervoegd. 
Zijn voorganger, de Zonnekoning, had 
veel bijval genoten toen zijn leger Maas
tricht had ingenomen en Lodewijk XV 
bereidde zich aan het front dan ook voor 
op een nieuwe, glorierijke zegetocht (op 

De slag om Lafelt 
de foto boven: schilderij van de hand van 
Pierre Lenfant (1704-1787) met daarop 
de Franse koning en zijn maarschalk). 
Aan de andere kant zetten naast de jonge 
hertog van Cumberland, de meer ervaren 

Het Iers Kruis te Lafelt, opgericht in 
1964 ter nagedachtenis van de 

gesneuvelde soldaten van de Ierse 
brigade. 

veldheren/o/;n Ligonier en Batthyany de 
strategische lijnen uit. De troepen van de 
Republiek, tot slot, werden aangevoerd 
door prins Karel van Waldeck. De ge
allieerden, met commandocentrum Al-
den Biesen, namen stelling op de hoger 
gelegen gebieden van Grote en Kleine 
Spouwen, de Fransen waren meer naar 
links uitgeweken en stelden zich op bij 
Riemst en Herderen. 

HOE HET VERLIEP 

Op de mistige ochtend van zondag 2 juli 
1747 probeerden beide kampen een zo 
gunstig mogelijke stelling in te nemen. De 
Fransen hadden twee mogelijkheden om 
hun slag thuis te halen: een wig drijven 
tussen het geallieerde leger en de vesting 
of hun tegenstander verpletterend ver

slaan. De geallieerden moesten dat zien te 
voorkomen, maar konden geen eens
gezindheid bereiken over de manier 
waarop. De discussie draaide rond het al 
dan niet bezetten van de dorpen Lafelt en 
Vlijtingen. Beslist werd uiteindelijk om ze 
te gebruiken als vooruitgeschoven ver
sterkte steunpunten. Niet lang daarna 
maakte het Franse kanongebulder verder 
discussiëren overbodig. 
De Fransen leken in eerste instantie door 
de geallieerde linies te snijden als een heet 
mes door boter. Van Saksen was ervan 
overtuigd geraakt dat ook Lafelt en Vlij
tingen niet voor problemen zouden zor
gen. De dorpen waren in brand gestoken 
en, veronderstelde hij, ontruimd. Dat was 
echter niet het geval en de geallieerden 
wisten er meerdere Franse aanvalsgolven 
af te slaan. De Ierse brigade, strijdend aan 
Franse zijde, leed er zeer zware verliezen. 
Omdat een Hollands cavalerie-onderdeel 
'in verwarring terugtrok' wisten de Fran
sen niettemin het geallieerde cordon te 
doorbreken. Cumberland besloot daarop 
zijn leger terug te trekken tot over de 
Maas. Gezien vooral de Fransen zware 
verliezen hadden geleden, was het voor 
hen, met een zo sterke tegenpartij in de 
onmiddellijke omgeving, niet mogelijk 
om de stad langdurig te belegeren. Ze 
weken daarom uit naar Bergen op Zoom, 
dat in september van dat jaar in Franse 
handen viel. Het beleg van Maastricht 
volgde pas in 1748. Voor de bewoners 
van de streek volgden - onder voort
durende bezettingen - zware jaren. 

PROGRAMMA 

Een volledig overzicht van alle festi
viteiten geven we met. Het programma is, 
zoals gezegd, zeer uitgebreid en geva
rieerd. Voor meer informatie over o.m. de 
kunstwedstrijd, de wetenschappelijke 
historische publicatie en de fietsroute van 

De regionale vu-krant 

de slag kan u terecht op onderstaand 
adres. 

En als u toch in de buurt bent dan raden 
wij u aan om even binnen te wippen in de 
landscommanderij van Alden Biesen, zo
als gezegd het oorspronkelijke hoofd
kwartier van de geallieerde troepen. Daar 
hebben zes (amateur)historici het beste 
van hun kunnen gegeven om een aan
gename tentoonstelling uit te bouwen. 
Ruime aandacht is er natuurlijk voor de 
slag zelf (wapentuig, kaarten, afbeeldin
gen, skeletten, kogels, muntstukken, ...), 
maar ook voor het omringend kader is 
voldoende plaats vrijgemaakt. Zo wordt 
er o.m. ingegaan op de medische ver
zorging - bij een slag met zoveel ge
wonden een niet te onderschatten op
dracht - en op de weerslag van zoveel 
geweld op het dagelijks leven van de 
bewoners van de streek. Op zaterdag 28 
juni a.s. is Alden Biesen voor de laatste 
keer de locatie voor een massaspel of 
'historische evocatie' van de slag. De 
tentoonstelling loopt tot eind juli. 
Op woensdag 2 juli zal een zgn. stille 
herdenking gehouden worden - met 
daarbij o.m. een wandeling naar het slag
veld, enkele dagen later, op zaterdag 5 juli 
volgt de officiële herdenking. Vrijdag 4 
juli wordt 'Carmina Burana' van Carl 

Orff ten beste gebracht en op zondag 6 en 
13 juli zal Lafelt worden omgedoopt tot 
één groot theater waarbij publiek en 
acteurs zich in het dorp onder elkaar 
zullen mengen. Op een vijftal plaatsen 
zullen historische taferelen, verband hou
dend met de veldslag, worden opgevoerd. 
Lafelt rekent erop dat ook u er eens een 
kijkje gaat nemen. Tenzij u er met oor
logszuchtige bedoelingen komt, bent u er 
bovendien van harte welkom! 

(gv) 

c» Voor meer informatie of een volledige 

programmabrochure wende men zich 

tot: VW-Riemst, Tongersesteenweg 

8,3770 Riemst, tel. 012/45.1930, fax 

012/45.59.60. 1 
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IBiV 

Prof. Eric 
Ponette (KUL) 

Is 
gastspreker 

op de viering. 

Provinciale 
guidensporenviering 

Limburg 
Op zondag é juli zal naar goede jaarlijkse 
gewoonte een Gulden Spoor worden uit
gereikt aan een verdienstelijke 'Vlaamse' 
Limburger. Het is slechts een klein on
derdeel van de provinciale 11 juli-viering 
op het domein Bovy van Heusden-Zol-
der. In voorgaande jaargangen mochten 
onder meer Mare Platel, Louis Verbeeck 

en Juliaan Wilmots de Gulden Spoor in 
ontvangst nemen. Wie het dit jaar zal 
worden, is nog steeds een goed bewaard 
geheim. 

Guido Willems, woordvoerder van het 
Provinciaal 11 juli-komitee stelde vorige 
week het programma van dit jaar voor. 
Daarbij 2 nieuwe accenten. Een eerste ligt 
in het gegeven dat het provinciebestuur 
van Limburg na 2 jaar opnieuw bij de 
activiteiten is betrokken. Een ander as
pect dat veranderd werd, is meer van 
programmatorische aard. Hadden de vie-
rmgen van vorig jaar vooral een 'muzikale 
inslag', d.w.z. vooral werk om naar te 
luisteren, dit jaar heeft het organiserend 
komitee ervoor gezorgd dat er niet alleen 
geluisterd kan worden, maar ook ge
zongen. 

PROGRAMMA 

De viering, kaderend in de U-daagse 

Vlaanderen-Europa 2002 heeft opnieuw 
een zorgvuldig samengesteld programma. 
Om lOu.30 wordt aangevangen met een 
eucharistieviering opgeluisterd door de 
Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden 

van Zolder. Diezelfde Ware Vrienden 
verzorgen ook het aperitiefconcert aan
sluitend op de misviering. Na het mid
dagmaal maakt prof. Eric Ponette (KUL), 
voorzitter van het Vlaams Geneesheren-
verbond, middels een toespraak de gees
ten opnieuw wakker. Daarna is het tijd 
voor het poëtisch liederenprogramma 
'Vanop de hoge brug' met Dirk Van 

Esbroeck, volksdans met de Poolse folk-

loregroep Krakus en muziek met de Ko

ninklijke Harmonie De Voortgang St.-

Cecilia uit Neeroeteren. Ter afsluiting zal 
Juliaan Wilmots, voorzitter van de Ne
derlandse koorfederatie van het ANZ, 
enkele koren en de aanwezigen uitno
digen tot het zingen van liederen van 
hoofdzakelijk Vlaamse meesters. Met de 
uitreiking van de Gulden Spoor wordt het 
officiële gedeelte afgesloten en zal pre
sentatrice Simonne Janssens-Vanoppen de 
aanwezigen voorzeker uitnodigen tot 
deelname aan de barbecue. Hongerige 
magen kunnen overigens ook tijdens de 
middag gestild worden in De Schuur, dat 
voor de gelegenheid een uitgebreid en 
verfijnd Vlaams menu in de aanbieding 
heeft. Met uitzondering van de maal
tijden is het volledige programma gratis. 
Guido Willems: „Wij beklemtonen dat 

deze feestdag de ideale gelegenheid is om 

de solidariteit tussen de Vlamingen aan te 

wakkeren ongeacht de partijpolitieke, fi-

losfische of geodsdienstige strekking die 

men aankleeft. De Provinciale Guidens

porenviering is een feest van verbroedering 

van het Vlaamse volk, da na meer dan 150 

jaar nog steeds streeft en op weg is naar 

ontvoogding. Die kan er slechts komen 

wanneer men in eerste instantie respect 

opbrengt voor de opvattingen van een 

ander." 

c& Uitgebreide programmabrochure van 

de provinciale 11 juli-viering in Lim

burg kan aangevraagd worden bij het 

gemeentebestuur van Heusden-Zol-

der, Heldenplein 1, tel. 011/53.73.71, 

fax 011/53.83.78. 

c» Van 1 tot 11 juli loopt op het domein 

Bovy ook een tentoonstelling 'De 

kleine sterren van Europa', samen

gesteld door het Vormingscentrum 

Lodewijk Dosfel en handelend over de 

Europese volkeren en talen. 
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zoelcertje 
Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen zoekt nieuw bloed voor haar 
afdeling in Brussel-stad. 
Geïnteresseerden zijn op 2 juii 1997 om 20u. welkom op een vrijblijvende 
ontmoeting in l'Achpot, Sint-Katelijneplein 1 te 1000 Brussel.,,,... 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 27 lunl GENT: Arrondlsse-

mentsraad VU-Cent-Eeklo. Om 20u. In 
Chalet Pic Nic. Crlendijk 17 (aan het 
brugje van de Watersportbaan). Agenda: 
verslag vorige vergaderingen; arrond. 
mededelingen; Maurtts Van Liedekerke 
spreekt over WIJ; arr. Guidensporenvie
ring; Gentse Feesten; arr. barbecue. 

zo. 29 Juni LEDE: Jaarlijkse Bar
becue in zaal 't Hofsmeer, Hofsmeer-
straat te Impe-Lede. Vanaf I2u.30 Deel
name: 400 fr. aperitief Inbegrepen. Org.: 
vu-Lede. 

Zo. 29 Juni AAiCEM: Jaarlijkse 
wandelzoektocht vanaf 14u.30 met aan
sluitend barbecue vanaf 18u. In ,,De 
Schuur", Popuiierenstraat 15 te Aaigem. 
Iedereen is welkom, inschrijven vóór 
25/6 bij Christina Smekens (053/62.73.89 
- te l . en fax). Org.: vu-Burst-Bambrugge-
Aaigem/Erpe-Mere. 

Ma. 30 Juni GENT: De Nieuwe 
Vlamingen. Bezoek aan het Stedelijk Mi
grantencentrum van Cent. Met o.m. Afri
kaans middagmaal, middaggebed in de 
Tevhid moskee en een inleiding tot de 
islam door Imam Harun Tun?. Verzamelen 
om 9U.30 in het stedelijk Migrantencen
trum, Kaprijkestraat 12 te Gent. Einde 
rond 17u. Organisatie en inschrijving bij 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
02/219.25.00. 

ZO. 6 Juli OUDENAARDE: Barbe
cue in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 
250 te Melden. Deelname: 400 fr. p.p., -
12j. 250 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Oudenaarde i.s.m. vu-Oudenaarde. 

zo. 6 Juli ZOTTECEM: Guidens-
porenetentje. Barbecue van l lu.30 tot 
15u. in Ontmoetingscentrum Leeuwer-
gem. Org.: vu-Zottegem. 

Zo. 6 Juli LEBBEKE: Cufdensporen 
Fietszoektocht. Afstand ± 1 5 km. in
schrijvingen van 13 tot 14U.30. Vertrek 
en aankomst: terrein TennisBel ('t Mot-
teken Denderbelle). Prachtige prijzen 
voor iedere deelnemer. Org.: 't Wieie-
belleke en VUJO van Lebbeke. 

DO. 10 Juii CENT: 11 juli-herden-
king. Om 15u. in zaal Reinaert, Reinaert-
straat. Gastspreker is Herman Maes. 
M.m.v. Rony ranke, Emiel Hullebroeck-
koor en VNJ-jeugdkapel. Toegang gratis. 
Ruime parking, ledereen welkom. Org.: 
VVVG-Federatie Gent. 

vr. 11 Juli DEINZE: Culdenspo-
renslag-herdenking. Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. 19u. Beiaardcon-
cert. 20u. Feestzitting in de Bietenoogst-
zaal van het Museum van Deinze en de 
Leiestraak. Met Partytuur (muziek-en-
semble uit De Pinte). Toespraak door Her
man Maes, voorzitter Cultuurraad. 

WEST-VLAANDEREN 
Zo. 29 Juni TIELT: Daguitstap naar 

de Brusselse Marollen en het Pajotten-
land. Vertrek om 8u.30 op het Gen. Mac-
zekplein. Met o.m. wandeling door de 
Marollen, Vossenplein, Muntplein, be
zoek aan kasteel van Gaasbeek enz. Deel

name: 960 f r leden, 1.200 fr. niet-leden 
(avondmaal - soep, kip, koffie/thee -
inbegrepen). Org. en inschrijving: A. Van
der Plaetsekring, Tielt (051/40.42.94 of 
09/223.77.42) i.S.m. VCLD. 

ZO. 29 Juni ZEDELCEM: Bezoek 
aan de tentoonstelling over Albrecht Ro-
denbach in de Uzertoren te Diksmuide. 
Met eigen vervoer Deelname: incl. con
sumptie 100 f r (-12j.: 70 fr.). info: Fïlip 
Dubruqué (050/82.57.60). Org.: Rodeb-
achfonds Zedelgem. 

Zo. 29 Juni IZECEIM: Daguitstap 
met de bus naar de Brusselse Marollen en 
het Pajottenland. Vertrek om 8u. aan het 
goederenstation. inschrijven vóór maan
dag 23/6 bij José Bogaert, (051/30.10.39) 
of bij Erik vandewalle (051/30.26.70). 
org.: VSVK. 

vr. 4 Juli IMENEN: Het Westelijk 
Front. Bezoek aan Picardië, met o.m. 
bezoek aan de loopgraven in Vimy (bij 
Arras), de onderdaarse gangen en het 
Canadees memoriaal; na de middag naar 
Péronne, Delville Wood, Mamets, en Al
bert (avondmaal). Verzamelen om 9u.15 
parking Belgisch douanekantoor E17 te 
Menen (richting Frankrijk). Info. inschrij
ving en organisatie: Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. 02/219.25.00. 

Za. 5 Juli lEPER: Vlaamse Vrou
wenvereniging leper neemt deel aan Kijk 
97 (stand 17). Deuren om I4u. Officiële 
inleiding om 14u.30. gevolgd door re
ceptie. Vrij toegankelijk tot I8u. Ook op 
Zondag 6/7 van 15 tot 18. Met diverse 
optredens. Meer info: Wl 
(057/20.24.68). 

ZO. 6JUII DEERLIJK: Braadfeest in 
het Gaverkasteel te Deeriijk vanaf l lu.30. 
Org.: VU-Deeriijk. Info: 056/71.76.41 -
71.47.68. 

ZO. 6 Juii BESELARE: Jaariijkse 
uitstap: Champagnestreek. Vertrek om 
6u. kerk Beselare. Terug thuis rond 
22U.30. Bezoek aan champagnehuis én 
champagneboer en andere toeristische 
attracties. Deelname: vu-leden: 1.100 fr, 
niet-VU-leden 1.400 fr, -12j. 300 fr. in
schrijven vóór 27/6 bij Luk Hoflack 
(0587/46.78.55). 

vr. 11 Juii ZUIENKERKE: 11 ju 
liviering. Om I9u.30op het plein voorde 
pastorie van Zuienkerke (bij Slecht weer 
in de turnzaal van de gemeenteschool). 
Met o.m. optreden van folkgroep VSOR 
Jan Staes Varietee met ,,Dagschotel". Om 
2lu. Vlaamse Schotel (300 fr. p.p.). Om 
22u. wagenspel. 22u.30: gezellig samen
zijn met animatie door VSOP. Toegang 
gratis, inschrijven voor avondmaal vóórr 
8/7 bij Joel Boussemaere (35.66.87). 
Org;: Cuttuurrraad Zuienkerke i.s.m. af
deling Volksontwikkeling en Bilbiotheken 
van het ministerie v.d. Vlaamse gemeen
schap. 

Vr. 11 Juli lEPER: 11 juli-viering. 
lOu. Kerkhof Oost-Vieteren Hulde Je-
room Leuridan, Jef Lesage en andere 
Vlaamse voormannen. Org. VOS-JLK. 
19U.30 Binnenkoer Lakenhallen. Groot 
Vlaams volksfeest. Org. De leperse Vla
mingen. Meer info over het gehele pro
gramma: 'd Hondstraat, 33, 8900 leper 
tel. 057/20.30.57, fax. 057/20.58.27. 

Vr. 11 Juli WAKKEN:Guldenspo 
renfeest, vanaf 20u. in De Leegte, Ro-
terijstraat te Wakken. Er wordt beenhesp 
geserveerd. Samenzang o.l.v. J. Van Bets
brugge, gelegenheidstoespraak door ge
wezen stadsarchivaris van Roeselare Mi-
chiel De Bruyne. Kaarten aan 350 f r in De 
Leegte (056/60.30.45) of bij leden van 
vu-Wakken-Dentergem-Oeselgem-Mar-
kegem. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 26 Juni SCHERPENHEUVEL-

ZICHEIVI: Openbare gemeenteraadszit
ting. Om 20U.3O in het stadhuis te Scher-
penheuvel, iste verd. Inlichtingen: Ro-
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bert Janssens, 013/78.19.21, of Fons 
Thuys, 013/77.53.85. 

Za. 28 Juni BERLAAR: Avondfeest 
op de markt, met stand van de VU-af-
deling. Info: 03/482.11.93. 

Zo. 29 Juni KAPELLE O/D BOS: 
José Rouffaer stelt tentoon in De Oude 
Pastorie, Kerkstraat 24. tot 29/6. Gratis 
toegankelijk van 10 tot 16u. op week
dagen, zat. van 10 tot 12u. en zond. van 
14 tot 17u. Info: FVV-Vilvoorde. 

zo. 29 Juni MACHELEN: Guldens 
porenviering. In het gemeentelijk park te 
Machelen. Om 11u. optreden van de 
plaatselijke harmonie. Om 12u. doorlo
pend barbecue en tevens Open-deur-dag 
OCMW-Rusthuis. Om 15u.: optredens van 
dansgroep Jazmijn, spectakelgroep Incar, 
zangeres Jasmine en toespraak door mi
nister Leo Peeters. 

Za. 5 Juli BERC/KAIMPiNHOUT: 
Derde 11 juliviering. Om 20u. In de Sport
hal van Berg/Kampenhout (achter oud 
gemeentehuis). Gastspreker: prof. Po-
nette over de splitsing van de Sociale 
Zekerheid naar de gemeenschappen toe. 
Optreden van Polka Galop. Org.: Kulturele 
Kring Kampenhout met steun van Vlaan
deren 2002. inkom 100 fn, «welkomst-
drank inbegrepen. 

zo. 6 Juli VILVOORDE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap.Op de Grote 
Markt. Van 15 tot 16u.: Kamelot brengt 
mee-speetprogramma voor kleuters; 
16u.-16u.30 en van I7u.30 tot 18u.: de 
Groene Man rijdt rond in het centrum; 18-
I9u.: Vlaamse volksmuziek; I9u.: Toe
spraak door Jos Folfon, aansluitend Cul-
densporen-conférence van Geert Hoste. 

zo. 6 Juli ZOUTLEEUW: Peest van 
de Vlaamse Gemeenschap. Om 15u. in het 
Vlaams-Brabants provinciedomein Het 
vinne te Zoutleeuw. Gastspreker: Willy 
Kuijpers. Optredens: Kunstgroep Vredon, 
Trammelant, Hagelands Seniorenkoor. 
Org.: 11 julicomité Zoutleeuw m.m.v. 
stadsbestuur, provinciedomein Het Vinne 
VAB-VTB en DF-Zoutleeuw en Vlaanderen 
2002. 

WO. 9 Juli BRUSSEL: De pros
titutie blootgelegd. Wandeling doorheen 
het Brusselse Noordkwartier met Willy 
Kuijpers. Verzamelen om 9u.30 aan het 
grote wiel in de hall van het Noord-
station. Einde om 17u.30. Programma, 
info en inschrijving: Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel, 02/219.25.00. 

Vr. 11 Juli BRUSSEL: lljuli-vie-
ring van Verbond VOS in het VOS-se-
cretariaat. Vooruitgangsstraat 333 te 
1030 Brussel met tevens viering van de 
80ste verjaardag van £re-Algemeen 
Voorzitter Herman Vandezande. Voor 
meer info tel. 02/201.08.67. 

LIMBURG 
ZO. 6 juli HEUSDEN-ZOLDER: PrO 

vinciale 11 juli-viering op het domein 
Bovy. Aanvang om 10u.30 met een mis
viering en aperitiefconcert. Namiddag
gedeelte met o.a. optredens van Dirk van 
Esbroeck, de Poolse folkloregroep Krakus 
en koorzang gedirigeerd door Jullaan Wil-
mots. Aanvang 15 u. Toegang gratis. 

Vr. 11 Juli VOEREN; De Limburgse 
VU wandelt op de Vlaamse feestdag door 
één van de mooiste stukjes van Vlaan
deren: de Voerstreek. Afspraak om lOu. 
in 's Gravenvoeren. Toespraken door 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens en VU-voorzitter Bert Anciaux. 
Daarna natuurwandeling en braadfeest. 
Deelname aan de maaltijd kost 350 f r pp. 
Kinderen betalen 200 f r Lekkerbekken 
maken het bedrag over op reknr 735-
3540645-36. Inschrijven voor 8 juli. 

vr. 11 Juli OEI\IK: 11 jull-viering . 
19u.straattheater 'De vier trouwe WE's' 
door de Chesellen. Vast podium Grote 
Markt. 20u. Acemische zitting in de 

Schouwburg, cultureel centrum Genk. 
Gevolgd door receptie. Meer info. 
089/30.93.11. 

za. 12 Juli EDECEIUI: Guldenspo-
renviering. Vanaf 20u. Koud Buffet. 
Vooraf inschrijven bijKarel Degryse 
(449.81.12). Deelname: 400 frp.p., ape
ritief inbegrepen. Org.: VNSE. 

Za. 12 Juli EDECEIM: Kaartnamid-
dag. In de Schrans, Molenveldplein 4 te 
Edegem. inschrijven vanaf 14u. Aanvang: 
14U.30. Inleg 100 fr Org.: VNSE en KK. 

zo. 13 Juli EDECEM: Boswande-
ling. Bijeenkomst Elzenhof om 13u.30. 
Voor inlichtingen: H. Dewit (449.17.66) of 
J. Poppelaars (449.79.01). Org.: FVV 

ANTWERPEN 

za. 28 Juni MARIEKERKE-BOR-
NEM: Vlaamse Kring neemt deel aan het 
20Ste Vis- en Folklorefestival. Stand in de 
Omgangstraat aan nrs 24-26, met heer
lijke vlsdelicatessen aan schappelijke prij
zen. Van 11 tot 20u. Ook op zondag 
29/6. 

WO. 2 Juli KAPELLEN: Prof. Ste-
faan Top spreekt over de toekomst van 
onze folklore en tradities. Om 20u. in de 
Rotonde van het gemeentepark van Ka
pellen (openlucht). Toegang gratis. 

ZO. 6 Juli KAPELLEN: Guldens-
porenvierlng, om l l u . in de polyvalente 
zaal 't Bruggeske, Hoevensebaan, Kapel
len. Gastspreker: Bob Wesenbeeck, (VEV) 
over de overlevingskansen van Vlaan
deren in het Europa van morgen. Leen 
Persijn brengt haar recital ,,Een vrouw als 
wi j" . Aansluitend receptie. 

DO. 10 Juli WOIMIMELCEIU: Gut-
densporenzangfeest. Om 20u. in Keizers
hof, Dasstraat 24. in het kader van 50 jaar 
Felix Timmermans en 15 jaar Jan Pui-
mège. Gratis inkom. Org.: KK Jan Pui-
mège, Vlaamse Vriendenkring. FVK-Ro-
denbachfonds A'pen en gemeentebe
stuur Wommelgem. 

Vr. 11 Juli BERLAAR: Guldens-
porenviering met feestrede door kul-
tuurschepen Walter Luyten. info: 
03/482.11.93. 

Za. 12 Juli HEIST O/D BERG: Breu-
geliaans buffet n.a.v. Guldensporenher-
denking. Om I8u. in zaal Sirene, Sta
tionstraat 2. Reservatie verplicht. Beta
ling vooraf gewenst. Grootse feestavond 
in CC Zwaneberg, Bergstraat. Met op
tredens. Feestrede door ere-senator 
Walter Luyten. Info: 015/24.80.86 en 
03/482.11.93. 

Za. 12 Juli WESTERLO: Guidens-
porenviering in taverne 't Abdijke, Ton-
gerlodorp dOOm. van kerk) Tongerio. 
Gastspreker: nationaal VU-ondervoorzit-
ter en burgemeester van Laakdal Patrick 
Van Krunkelsven. Feestmaal aan 350 fr, 
kinderen tot 8j. 220 f r Inschrijven vóór 1 
julli op rek. 417-6034191-85 van Volks-
unie-Westerio. 

DO. 31 Juli HEIST O/D BERG: Af 
sluitingsdatum van deelnemerslijst 
groepsreservatie voor première van mu
sical De Witte in het gemeentelijk CC op 
18/10 om 15u. Org. VU-afdeling, 
015/24.80.86. 

za. 23 aug. HEIST O/D BERC: Wie 
gaat mee naar Saint-Hubert (Ardennen) 
voor verbroederingsfeest? Vertrek om 
7U.30 per trein. Programma op eenvou
dig verzoek bij VW, Berop 2. 2220 Heist 
o/d Berg (015/25.15.82). Wie lid wil wor
den van Vlaamse Kring Rodenbach kan dit 
bij Van Oijck (015/24.80.85). Org. reis: 
gemeentebestuur en cultuurraad. 

Gewezen vu-
parlementsledeii in 

Diksmuide 
Een VU-delegatie van oud-parlements-
leden bracht zondagmiddag 15 juni een 
bezoek aan de IJzertoren te Diksmuide. 
Achteraf werd een bloemenkrans neer
gelegd. Tijdens de voormiddag maakte de 
groep kennis met de afdehng Koksijde op 
het gemeentehuis van Oostduinkerke. Na 
het welkom van senator Jan Loones en de 
plaatselijke ondervoorzitter werd het vis
serijmuseum bezocht. 
Uit de gesprekken bleek dat de ex-leden 
van het parlement hun taalvaardigheid 
nog niet hebben kwijtgespeeld. De uitstap 
kaderde in de activiteiten van de nieuwe 
vereniging voor oud-VU-parlementsle-

den. Laurens Appeltans nam dit initiatief 
en blijkbaar wachtte men hier reeds lang 
op. 

Naast de dames herkennen we van boven 
naar beneden en van links naar rechts: 
Walter Luyten, Jan Loones, Thieu Lowis, 
Luc Van Steenkiste, Paul Peeters, Michiel 
Capoen, Oswald Van Ooteghem, Bob 
Maes, Ijzerbedevaartsecretaris Dirk De-
meurie, Frans Baert, Laurens Appeltans, 
Annie Ruytinckx en Jos Truyen. Hugo 
Schiltz, Bob van Hooland, Roos Snau-
waert en Firmin De Busseré ontbreken op 
de foto, maar zij krijgen volgend jaar een 
nieuwe kans. 

VU Sint-Niklaas 
rouwt om 
Frans Hiigert 
Te Sint-Niklaas overleed op 73-jarige 
leeftijd Frans Hiigert, gewezen penning
meester van het VU-afdelingsbestuur en 
van het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden. Frans Hiigert genoot een 
technische opleiding en was actief in de 
scoutsbeweging. Hij kwam steeds uit 
voor zijn Vlaamsgezinde overtuiging, 
maar engageerde zich pas op latere leef
tijd in de Volksunie. Het was zijn vriend 
Joris De Backer die hem in de jaren '80 
overtuigde het penningmeesterschap in 
de VU-afdeling op te nemen. 
Frans Hiigert ging in tegen de doem
denkers en negativisten. Hij bleef zijn 
overtuiging en engagement trouw en ont
wikkelde door zijn zin voor relativeren 
een optimistisch toekomstbeeld. Vlaams
nationalist zijn was volgens hem zich 
inzetten voor het welzijn van allen die in 
Vlaanderen wonen. Als VU-penning-
meester kweet hij zich op een gewe
tensvolle en precieze manier van zijn taak. 
Dat werd ook opgemerkt door het 
VWG, dat hem eveneens als schatbe
waarder in zijn bestuur opnam. 
In 1995 zette Frans Hiigert een punt 
achter zijn bestuursmandaat in de VU-
afdeling. Het was volgens hem tijd dat 
een jongere kracht die taak overnam. 
Enkele maanden later werd Frans Hiigert 
op het VU-ledenfeest gehuldigd voor zijn 

jarenlange inzet. Ook daarna bleeft hij 
een graaggeziene gast op bijeenkomsten 
van Vlaamse verenigingen, waar velen 
hem voortaan zullen missen. 
De VU van Sint-Niklaas betuigt haar 
medeleven aan mevrouw Hiigert en de 
ganse familie. 

11 julitezedelgem 
In het kader van de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002 
richt de Zedelgemse cultuurdienst en het 1l-juli-comité 
een programma in dat bestaat uit een drieluik: 
Tentoonstelling: West-Vlaanöeren en de Eerste Wereld
oorlog van 4 tot 13 juli, dagelijks van 15 tot 19u. in de 
Basisschool, leperweg te Loppem. 

Een thema-fototentoonstelling in het kader van ,,Ooriog 
en Vrede": 120 unieke foto's uit Vlaanderen en in het 
bijzonder West-Vlaanderen en apart deel uit Brugge. 
Gratis toegang. 

Busreis: leperboog Zuid van de eerste Wereldoorlog op 
zondag 6 juni 1997. Vanuit leper in zuidelijke richting naar 
Wijtschate en Mesen langs o.a. diverse (vooral) Britse 
begraafplaatsen. Een gegidste rit met onderweg ge
legenheid tot drankje en broodmaaltijd. Deelnameprijs: 
100 fr Vooraf inschrijven gemeentehuis Zedelgem, tel. 
050/20.90.97. 

Slotavond: Dirk Denoyeile met „Stoel" (stemmenimitator) 
op 10 juli 1997 in het Parochiaal Centrum, leperweg te 
Loppem. Een gloednieuw programma met zowat 60 
verschillende stemmen, sketches, imitaties en veel sa
tirische prikken. Toegangsprijs 100 fr, 50 fr voor-h3pas en 
CJP 
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Wenst U meer informatie over de advertentiemosei 
in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

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

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

Visassortinnent 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

TT. Brugge ^ 

10kmo°tr«*« 
De Haan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

f V^rmees 
^ y Steenhouwersvest, 52 

^—"^^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime kortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende serace 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/700664 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 
Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe. 

Sluit een handicap uit? 
f ORDEN pe''sonen met een handicap uitgesloten' He» dan ook es integratie van 
personen met een handicap heeft veel facetten Daarom miienocM Standpunten 

hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren m verband met thdisbegeteiding, ondersteunend 
onderwijs aangepast wonen, toegankelijktieid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan ds erkenning van gebarentaal 

I KAN een jaarabonnement nemen op het kwartualtiidschrüt Standpunten öoor 
1300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentajm vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer mfo'- iw'ie 
VNSvzw Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel Tel D2'219 49 30of fax 02'217 3510 

In Vlaanderen 
de wereld zien 
In juli gaan twee Internationale fes
tivals door waarvoor wij bijzondere 
aandacht vragen: het Feestival 2002 
te Cooik en het Wereldfestival van 
Folklore te Schoten. 
Te Cooik begint het feest op vrij
dagavond 4 juli en loopt het hele 
weekeinde door Dit jaar treden mu
ziekgroepen uit Wales, Schotland, Ier
land, Engeland en Vlaanderen op. Het 
programma wordt gepresenteerd 
door Fred Brouwers en kadert in de 
Hdaagse Vlaanderen-Europa 2002. 
Naast volksmuziek is er ook een mu
ziekmarkt, theater circus en culinaire 

specialiteiten. De festivalweide ligt in 
de Dorpsstraat van Cooik. Info.-
02/532.28.38. 
Voor de 39ste keer gaat in Schoten 
het Wereldfestival van Folklore door 
een jaarlijks treffen van volksculturen 
uit heel de wereld. Tussen 11 en 18 
juli dansen groepen uit Oekraïne, Por
tugal, Sri Lanka, VSA, Vlaanderen, 
Wallonië, Armenië, Bolivie, Bulgarije, 
Hongarije en Kenia. De voorstellingen 
gaan door in het gemeentepark van 
Schoten. 
Info: 03/658.10.58 tussen 9 en 12 u. 
Fax: 03/658.13.99. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wel<elijkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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DE NIEUWE 
POLITIE 
K.in lic politiek een einde 
iiKiken aan de pol i l ie ix ir loi ; ' 
H i v ni iMen poli l ieen i i jks 
w. i i l i l ^lraks s.imenwi.iken ' 
IX liei-\eikaveiing van hel 
|Hili(iel.indschap een analyse 

HONGKONG W O R D T ! 

OPNIEUW CHINA 
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E W endracht Aalst blijft in de eerste klasse en 

manager Patrick Orlans wordt 

vrijgesproken van poging tot omkoping. Daarmee 

velde de Controlecommissie van de Belgische 

Voetbalbond een wijs vonnis. Zij koos voor de minst 

erge van twee kwalen. 

^ SPORT ^ 

De geruchtenstroom rond Eendracht 
Aalst kwam nog tijdens het seizoen op 
gang. Georges Heylens, de inmiddels 
afgedankte trainer van het gedegradeerde 
KV Mechelen, bracht een en ander in een 
stroomversnelling. Doordat Aalst zich in 
extremis in de hoogste klasse kon hand
haven moest de bond wel tussenkomen. 

BELANGEN 
De ijver waarmee bondsprocureur Ver-
stringhe en zijn adjunct Mare Rubens te 
werk gingen zou onderzoekers van veel 
kwalijker affaires hebben gesierd. Het 
was adembenemend. Daarmee spreken 
wij geen oordeel uit over het bonds
parket. Maar de manier waarop Gilbert 

vuf keer 
De Chicago Bulls werden voor de 
vijfde keer in zeven jaar wereld
kampioen basketbal. Wereldkam
pioen kan overtrokken klinken 
maar de NBA is nu eenmaal het 
begin en het einde van deze sport. 
De Amerikaanse profcompetitie 
staat op onvergelijkbaar hoog ni
veau en er worden schatten ver
diend. Het gaat niet om miljoenen 
maar om miljarden. 
Dat de Bulls voor de vijfde keer 
kampioen werden in zo'n korte tijd 
is bijna ongehoord. In de NBA ont
lopen de ploegen elkaar niet zo
veel in kwaliteit en financiële mo
gelijkheden. Daarover wordt trou
wens gewaakt. Een overwinning 
met vier punten verschil wordt als 
„duidelijk" omschreven. Zo dicht 
zitten de concurrenten elkaar op 
de hielen. 
Chicago Bulls is de ploeg van Mi
chael Jordan. Hij wordt aangezien 
voor de beste (en natuurlijk ook 
duurstbetaalde) speler ter wereld. 
Jordan, wiens springkracht ma
gisch wordt genoemd, trekt alle 
aandacht naar zich toe. Hij weegt 
ook psychologisch op zijn tegen
standers. Met Scottle Plppen, een 
meester-verdediger, had hij een 
ruime bijdrage in de vijf kampi
oenstitels van de Bulls. Jordan 
werd overigens voor de vijfde keer 
uitgeroepen tot meest waarde
volle speler van de NBA-finale. Dat 
zegt genoeg. Chicago vierde dan 
ook uitbundig. Jordan en zijn 
steenrijke maats droegen de titel 
op aan de werkende klasse van 
Chicago, we geloven niet dat die 
liefdesverklaring sarcastisch was 
bedoeld maar cynici zouden dat 
natuurlijk zo kunnen interprete
ren. 
Het staat verre van vast dat de 
Bulls volgend seizoen een gooi wil
len doen naar een zesde titel. De 
club en haar voorzitter zullen naar 
de pijpen van Jordan moeten dan
sen. Financieel en organisatorisch. 
Jordan zal beslissen wie de ploeg 
coacht. Hij is nu eenmaal de mees
ter na God van het Amerikaanse 
basketbal. 

(gp) 

Hutsebaut, de ex-bestuurder van Een
dracht Aalst, zijn „geliefde" club kwam 
(en mocht) beschuldigen was bespotte
lijk. 

Aalst bleef gespaard omdat geen harde 
bewijzen konden worden aangevoerd. 
Het zijn er mderdaad geen tijden naar om 
op grond van vermoedens en veron-

commissievergaderingen van de Gui-
mardstraat, waar het bondsbestuur des
tijds zijn tehuis had. Sindsdien zijn de 

Van twee kwalen 
de minst erge 

derstellingen zware sancties uit te spre
ken. Beerschot werd zo'n vijftien jaar 
geleden wel veroordeeld op basis van 
vermoedens. De Mannekens kwamen die 
slag nooit te boven. Vandaag vechten zij 
tegen de financiële ondergang, tegen de 
schrapping van de bondslijsten. Hun kal-
varie wordt dagelijks in de kranten be
schreven. Hun lijden begon toen in de 

belangen nog vergroot. Bovendien kijkt 
de burgerlijke rechtspraak over de schou
ders mee. De bond moet er rekening mee 
houden dat het Bosmanarrest alles heeft 
veranderd. Haar leden stappen vandaag 
ongeremd naar de „echte" rechtbanken 
en daar worden duidelijk andere verhalen 
verteld. Men moet dus goed op zijn tellen 
passen. 

RAMPSEIZOEN 
Overigens zou Eddy Roelandt, de jeugd-
coördinator van SK Beveren die „ver
moedelijk" - daar gaan we weer - door 
onvoorzichtigheid in de affaire terecht
kwam zich niet neerleggen bij twee jaar 
schorsing en naar de rechter stappen... 
Eendracht Aalst heeft het rampseizoen 
'96-'97 dus toch overleefd. De club moet 
beseffen dat haar blazoen besmeurd is. Zij 
moet zich nu maximaal op voetbal con
centreren en op de groene rechthoek een 
en ander rechtzetten. Ook manager Pa
trick Orlans, die inderdaad van geen 
kleintje vervaard is, doet er goed aan zijn 
reputatie op te kalefateren en zich vooral 
met sportzaken bezig te houden. Tot 
bewijs van het tegendeel wordt hij daar
voor door de club betaald... 

Gym Pie 

Eendracht 
Aalst blijft 
dan toch In 
eerste klasse. 
Het Is nu aan 
de ploeg om 
een en ander 
recht te 
zetten op de 
grasmat. 

De Tour wordt anders 
De Tour wordt anders voor onze renners 
Niet dat we plots een kandidaat-winnaar 
l<unnen naar voor schuiven Zover zijn we 
nog niet Maar iVlapel-CB zal de aandacht 
opeisen Met Franl< Vandenbroucl<e, met 
Johan Museeuw en met Tom Steels 

FREEL 

Tweeëntwintig is Vandenbroucke en hij 
acht de tyd rijp om eraan te beginnen. Na 
zijn overwinning in de Ronde van Luxem
burg bleven er ploegleider Patrick Lefevere 
geen vluchtwegen meer over. We weten 
zeker dat Lefevere zijn belofte nog min
stens één jaar had willen laten njpen De 
man wil nooit forceren maar Vanden
broucke is nu eenmaal eigenwijs. De knaap 
uit Ploegsteert in Henegouwen lag tijdens 
het voorjaar stil. Zijn honger ts groot Zijn 
ambitie oeverloos. Frank wil graag „vee!" 
winnen. Hij houdt er een eigen carriè
replanning op na waarbij veel kenners de 
wenkbrauwen fronsen. Op zijn negen
tiende al werd hl] prof. Hij lag nooit wakker 
van raadgevers Hij schuwt geen risico's. 
Van Vandenbroucke mogen In de Tour 
geen wonderen worden verwacht. Het zal 
mooi zijn als hij Parijs haalt. Het zal nog 
mooier zijn wanneer hij een ritzege blri-
nenhaatt of tn een of andere bergrit zijn 
mogelijkheden laat blijken naar de toe
komst toe. We hopen voor alles dat Van
denbroucke van kwetsuren gespaard blijft. 

Frank Vandenbroucke heeft amtutle te over, maar zat ook zijn nog Jonge lichaam meewlllen? 

Want hij is freei en de dokters hadden aan 
hem al een goede klant . 

SNEL 

Ook naar Museeuw wordt uitgekeken. De 
wereldkampioen greep In het Idassieke 
voorseizoen naast de grote overwinning. 
Hij reed nochtans beresterk maar de om
standigheden zaten nooit mee. In juli wit 
Museeuw zijn regenboogtrui eer aan doen. 
Hij heeft dit te verstaan gegeven. Een 

gemotiveende Museeuw kan de Ronde ex
tra aantrekkingskracht bezorgen 
Er is ook Tom Steels. Normaal onze snelste 
spurter. Echt uitblinken deed hij dit seizoen 
nog niet. In de Tour zou hij wat moeten 
laten zien. De GB-Mapels kunnen zich in
derdaad geen middelmatige Tour venoor
loven. Ze zullen er moten staan. Patrick 
Lefevere weet dat hem zware kritiek wacht 
wanneer het moest misgaan... 

(gp) 
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Emile Claus 
zoals nu graag 
poseerde, met 

bolhoed en 
caban. 

12 

Emile Claus werd in 1849 te Sint-Eloois-
Vijve geboren. Zijn ouders hadden een 
herberg en winkel met benodigdheden 
voor Leieschippers. Vader was afkomstig 
uit Wakken, moeder Célestine Verbau-
wede kwam uit Klein-Willebroek. Het 
gezin had dertien kinderen, waarvan 
Mielke het twaalfde was. 

HANENGEVECHT 

Het tekenen zat Emile in het bloed, zijn 
eerste lessen kreeg hij in de tekenschool 
van Waregem. Omdat het schoolse leren 
hem niet lag werd Emile naar Rijsel 
gestuurd om er voor pasteibakker te 
leren. Het werd een vergeefse poging. 
Door de tussenkomst van huisvriend Pe
ter Benoit ging Emile in 1870 naar de 
Koninklijke Academie voor Schone Kun
sten te Antwerpen. Vier jaar later stu
deerde hij er af met een tweede prijs van 
Uitmuntendheid. Wat centen verdienend 
met privé-lessen en kleurkarweitjes in het 
beeldhouwersatelier van Geefs, vestigde 
Emile Claus zich aan de Grote Markt te 
Antwerpen. In zijn eerste werken bleef hij 
vasthaken aan de conservatief-burgerlijke 
principes van het Antwerpse acade
misme, resulterend in anekdotische gen
retaferelen en naturalistische uitbeeldin
gen. In augustus 1874 debuteerde hij bij 
het Gentse kunstsalon. In deze beginfase 
genoot Claus vooral bekendheid als por
tretschilder van de gegoede burgerij. Wel-

T" " ot 5 oktober 1997 toont het Provinciaal 

Museum voor Moderne Kunst te Oostende een 

retrospectief overzicht van het werk van Emile 

Claus. Deze echt mooie tentoonstelling omvat 

ongeveer 300 werken: ruim 150 schilderijen 

aangevuld met tekeningen, pastels, lithografieën 

en etsen. Zij illustreren de belangrijkheid 

van deze Vlaamse artiest. 

# T E N T O O N S T E L L I N G é" 

dra zou hij zich ontpoppen als een be
genadigd landschapschilder. Het was ook 
het landschap dat hem enkele maanden in 
Marokko, Algerije en Spanje bracht. 
In 1882 realiseerde Emile Claus zijn 
eerste monumentale kompositie, het le
gendarische Hanengevecht met meer dan 
dertig personages. Het oogstte succes op 
tentoonstellingen in Antwerpen en Parijs. 
Zijn latere mentor, de Fransschrijvende 
auteur Camille Lemonnier, sprak van „Ie 
fumet barbare de ruralité", die dit doek 
uitstraalt. 

Emile Claus verHet Antwerpen en trok in 
bij zijn zuster te Waregem. Spoedig 

ren, Ensor, Heymans, Wytsman, de 
beeldhouwer Charles Van der Stappen en 
zijn entourage, de Amerikaan Monks, de 
Japanner Kojima, de schilderessen Anna 
De Weert en vooral Jenny Montigny. 
Deze laatste, die hij voor het eerst ont
moette toen ze 17 was en die hij tot daags 
voor zijn dood, haast dagelijks te Deurle 
ging opzoeken, was zijn „liefste" leer
linge. 

Te noteren valt dat ook de tweede La-
temse groep schilders (met Permeke, Gust 
De Smet, Frits Van den Berghe) aan
vankelijk onder invloed van Emile Claus 
stond. Later wisten zij zich hiervan los te 

Meester 
zonneschUn 

daarop ontdekte hij tussen de Kortrijk-
sesteenweg en de Leie, op het grond
gebied van Astene, een oud jachtpavil-
joen, in de volksmond als het „ratten-
kasteel" gekend. Door toedoen van ar
chitect Henry Van de Velde groeide hier
uit een riant landhuis-met-atelier. Door 
Pol De Mont ging dit woonhuis de kunst
geschiedenis in als... Villa Zonneschijn. In 
1886 huwde Emile Claus Charlotte Du-
faux, een notarisdochter uit Deinze. 

LICHTEND PAD 

In zijn ruime huis ontving Claus een brede 
schare collega's en vrienden, de schrijvers 
Camille Lemonnier, Cyriel Buysse, Vir-
ginie Loveling, Emile Verhaeren, Maurice 
Maeterhnck, Pol De Mont, Mane De 
Bom; de schilders Xavier De Cock, Binus 
Van den Abeele, Henri Duhem, Henri de 
Sidaner, Georges Buysse, Thaulow, Mor-

Dit jaar de Elisabethwedstrijd gevolgd, het oog 
gericht op RTBf en het oor op radio 3. Er bleel< 
immers geen ruimte voorhanden op TV2. 
Waarom eigenlljl<? ivioeten het gregoriaans, de 
poëzie van Herman de Coninck en de droom
beelden van Chagall dan allemaal in ballingschap 
omdat de angst voor de l<ijkcijfers het zo wil? 
Maar ter zake. In de schiftingsronde heb ik me 
vaak geërgergd aan trukendoos en gegoochel. 
Maar toen Mozart verscheen kwam de mu
zikaliteit naar boven. Dorgaans is de finale be
volkt met Japanners en Russen. Nu betoveren de 
tengere popjes uit het oosten eerder door hun 
broosheid en de verrassingen vallen uit De
nemarken en Hongarije. Arie Van Lysebeth zit de 
jury voor. Daartussen de levende legende Yehudi 
Menuhin. 
We luisteren een week lang naar Raptus, het 
opgelegde werk van de Zuid-Afrikaan Hendrik 
Hofmeyr Vreemd hoe eenzelfde werk, twaalf-
maal gespeeld, kan zweven tussen saai en ge
laden. Voor de sonate hangt veel van de be
geleiding af Wie Daniel Blumenthal naast zich 
heeft kan rekenen op dialoog en inleving. Ook 
hier felle constrasten in de vertolking: van een 
intieme Mozart naar een subtiele Debussy of een 
viriele Janacek. Het concerto naar keuze wordt 

Vele violen 
voor het eerst begeleid dor het Filharmonisch 
Orkest van Vlaanderen o.l.v. de Franse dirigent 
Mare Soustrot. Hier horen alertheid en enga
gement thuis. En die zijn er. ondanks de hitte. 
Vooral Bartok, Beethoven en Sibelius zijn me 
bijgebleven. De jonge Hongaar Kristof Baruti - hij 
is amper achttien - laat Beethoven zingen. Geen 
revolutionair hier, maar een poëet. De Duitser 
Albrecht Breuninger speelt Bartoks tweede vi
oolconcert, een afdruk van Bartoks geaardheid, 
bepaald door de folklore van zijn land, hartstocht 
en mysterie. Nikolaj Znaider, een Deen van 
Joods-Poolse afkomst, vertolkt Sibelius hoekig 
en dromerig met iets van het desolate van het 
Finse landschap. Het slotrondo is als een spook
achtige dodendans. Znaider lijkt sereen maar 
voert naar extase. 
Voorde proclamatie danken de laureaten op een 
originele manier. Ze spelen samen een eigen 
compositie. De muze verdwijnt. Het gekir van 
het publiek gaat verder Znaider wint. Ik ver
wachtte Breuninger Europa is niet dood. 

(wdb) 

maken, om uit te groeien tot het grote 
Vlaamse expressionistische trio bij uit
stek. 

Picturaal begon Emile Claus in de jaren 
'80 van de vorige eeuw sterk te evolueren. 
Hij bevrijdde zich van de academische 
strakheid uit zijn opleidingsjaren. Zijn 
doeken werden minder „prentachtig" en 
gaven zijn persoonlijke indruk van het 
landschap weer. Dit is „pre-impressi
onistisch" werk, waarin de lichttinteling 
van de zonneweelde vrij kan dansen, 
vibreren en weerspiegelen. Deze land
schapsbenadering en de plaatsing van de 
personages daarin vormden het succes 
van Claus. 

Onder aanmoediging van Lemonnier be
wandelde Emile Claus dit „lichtend pad" 
verder en groeide uit tot de luminist bij 
uitstek. De wintermaanden van 1888 tot 
1890 bracht hij te Parijs door en leerde er 
de impressionisten, heel in het bijzonder 
Claude Monet, kennen. 
Van af die tijd legde Emile Claus zich 
helemaal toe op de studie en de exploratie 
van het licht. Ruim tien jaar deed hij 
erover om zijn palet te zuiveren van alle 
franjes uit het verleden. Waar hij met zijn 
monumentale Bietenoogst (3 x 4,80 m) 
zijn realistische periode afsloot, met 
nochtans reeds de eerste aanzet tot zijn 
nieuwe impressionistische aanpak, 
toonde hij zijn „luministisch" meester
schap systematisch aan met doeken als De 

zonnige dreef, De ijsvogels en Terugkeer 

van de markt. 

Het absolute hoogtepunt van zijn lu-
ministische opvattingen werd het mees
terlijke schilderij Koeien doorwaden de 

Lete (1889, 2 x 3 m). Dit werk gaat 
stukken verder dan het bravere Franse 
impressionisme. Dit is een grandioos uni
verseel hooglied van de absolute, uit-
gepuurde lichttriomf! Dit is Vlaamse 
sfeerschepping op haar best. 

GRENZENLOOS 
In 1904 werd Claus' luministische au
toriteit bestendigd door de stichting van 
kunstkring Vie et Lumière. Deze kring, 
waarvan ook James Ensor en William 
Degouve de Nuncques lid waren, werd 
vlug als de vereniging van het impres
sionisme in België beschouwd. De in
ternationale uitstraling van Emile Claus 
kende geen grenzen meer, zijn werken 
werden aangekocht door gereputeerde 
musea in binnen- en buitenland. De 
dorpsjongen was een wereldburger ge
worden! 

In augustus 1914 onderbrak de Eerste 
Wereldoorlog dit internationale succes. 
Op 12 oktober nam Claus de wijk naar 
Londen waar hij aan de boorden van de 
Theems Monbray House vond, een ate
lier dat aan de basis lag van de bekende 
reeks Lichtspiegelingen op de Theems. Dit 
werk kan met succes kan gemeten worden 
aan de Engelse grootmeester terzake, 
William Turner. Op vraag van koning 
Albert en koningin Elisabeth kwam Claus 
naar De Panne waar hij duinen en dorpen 
achter de frontlijn schetste en schilderde. 
Na de wapenstilstand keerde Claus terug 
naar Astene. Intussen was zijn artistieke 
ster gaan tanen. Een laatste hoogtepunt 
volgde nog in maart 1921, toen de Brus
selse Galerie Georges Giroux een over
zichtstentoonstelling aan de kunstenaar 
wijdde. Vooral zijn Londense doeken 
lieten een grote indruk na. 
Op 5 juni 1924 verraste de dood hem. 
Een pasteltekening van de bloementuil, 
die koningin Elisabeth bij haar bezoek 
had meegebracht, bleef onafgewerkt. Als 
uitzonderlijk voorrecht werd de meester 
begraven in de tuin van zijn huis, onder 
het witte grafbeeld van zijn vriend-kun
stenaar Georges Minne. 

* * * 

Ter gelegenheid van de retrospectieve in 
Oostende werd een rijk geïllustreerde 
kunstmonografie uitgegeven. Dit cata-
logusboek, met een inleiding van con
servator WiUy Van den Bussche en een 
kunsthistorische tekst door Johan De 
Smet, is de grondigste ontleding van 
Claus' oeuvre en persoonlijkheid sinds 
het werk dat Camille Lemonnier in 1908 
over hem publiceerde. 

Dirk Stappaerts 

c» Emile Claus (1849-1924. Retrospec

tieve tentoonstelling in het Provin

ciaal Museum voor Moderne Kunst te 

Oostende. Tot 5 oktober 1997. Da

gelijks van 10 tot 18u. Gesloten op 

maandag. Toegangsprijzen: 200 fr., 

reductiehouders 160 fr., jongeren 50 

fr., gratis voor -16 jarigen. Catalogus 

Uitg. Pandora/Snoeck Ducaju & 

Zoon, ca. 240 blz.: 1.250 fr. Info: tel. 

059/50.81.18-50.19.79. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
"Anciaux populairst", 
las Ahasvenis 

Gouden Bertje! 

© 

Uniefs moeten afslanken 
Dikke kul! 

© 

Pol kan de Pot op! 

© 

In Guimardstraat heerst Klasse-gerecht 

© 

"Vanavond wél schat, 
de migraine-gen is gevonden!" 

© 

Auto-suggestie: 
monument voor Trabant 

© 
Para's in Somalië: 
aangebrand verhaal 

© 
CVP-jongeren buizen Dehaene 
Van de ene Buys komt de andere! 

© 

Het boekbedrijf heeft de zomer uitgeroepen tot 
die van 'het spannende boek'. Daarbij ook 

enkele sterke Vlaamse staaltjes. Twee ervan komen 
van Pleter Aspe en Stefan Broeckx. Hun boeken 

liggen sinds kort in de rekken en u mag ze er, wat 
ons betreft, gerust terug uithalen. 

Spanning in 
west-Viaanderen 

^ B O E K E N ^ 

Thrillerauteurs van eigen bodem hebben 
het de jongste maanden waarschijnlijk 
niet moeilijk gehad om inspiratie op te 
doen. De affaires volgden elkaar in ijl
tempo op, het ene verhaal leek al on
waarschijnlijker dan het andere. Kinder
moordenaars, ministers verdacht van pe
dofilie, corrupte magistraten, ... Je kon 
het zo gek niet bedenken of het was wel 
gebeurd in dit land. Mogelijk is dat één 
van de redenen waarom uitgeverij Man-

teau in beide boeken uitdrukkelijk ver
meldt dat 'iedere mogelijke overeen
komst met de werkelijkheid berust op 
toeval' - tegelijk natuurlijk ook een 
smaakmaker. De boeken waarover sprake 
zijn De kinderen van Chronos en De 
offerdans van respectievelijk Pieter Aspe 

en Stefan Broeckx. Beiden schreven puike 
thrillers die zich afspelen in Brugge en 
Kortrijk. 

KLAUWEN 

Aspe is met 'De kinderen van Chronos' 
aan zijn derde boek toe. Daarin stuiten 
commissaris Pieter van In en substituut 
Hannelore Martens in de gerestaureerde 
hoeve 'De Love' op stoffelijke overschot
ten. Het onderzoek komt in de obligate 
stroomversnelling wanneer ook een pro
minent advocaat om het leven wordt 
gebracht. Ook hij frekwenteerde 'De 
Love' regelmatig. Om er te genieten van 
de boerenbuiten, maar vooral ook om er 
eens flink van bil te gaan. Eén van de 
sporen leidt naar een extreem-rechtse 
groepering én naar de minster van Bui
tenlandse Zaken ... 

Aspe had reeds bewezen een goed ver
teller te zijn en 'De kinderen van Chro
nos' maakt daarop geen uitzondering. 
Zijn verhaal is niet al te onwaarschijnlijk 
en heeft regelmatige, meer algemene ver
wijzingen naar de actualiteit. Zou het bv. 
toeval zijn dat Aspes uiterst-rechtse groep 
het VLOK (Vlaanderen Laat Ons Klau
wen) heet, een letterwoord eenvoudig 
samen te stellen uit het Vlaams blOK.} 

Voorts zijn er ook de eerder cynische 
uitlatingen aan het adres van politiek en 

justitie. Over de minister in de hoofdrol: 
„Hij had het ministriële kenteken door 
zijn privénummerplaat laten vervangen, 
een tactiek die de meeste hoogwaar
digheidsbekleders vandaag de dag toe
pasten. Op die manier vielen de ex
cellenties minder op wanneer ze met 
hondertachtig per uur over de autosnel
weg scheurden." (blz. 100) Gaat u gerust 
eens kijken in de Wetstraat... Aspe maakt 
zich ook vrolijk over het collectief ge
heugenverlies van pyromane socialisten 
en weet dat als de nood het hoogst is, de 
redding nabij is: „Als het de verkeerde 
kant uitgaat, kunnen we nog altijd een 
beroep doen op de koning." (blz. 114) 

DEBUUT 

In 'De offerdans', het thrillerdebuut van 

Stefan Broeckx, ging het alvast stevig de 

Pieter Aspe 

verkeerde kant uit. Alex Balcaen is een 
eerder luie, Bourgondische onderzoeks
rechter die zich met het oog op een 
carrière een CVP-kaart had aangeschaft, 
zijn vriend heet Peter Six een psychiater in 
een nieuwe job. Beiden zijn erbij wanneer 
het ontmande lijk van de gynaecoloog 
Dierickx - 'Hij was fier op zijn instru
menten, de simpelaar' - wordt ontdekt. 
Sporen leiden naar alle wegen en die 
schijnen op hun beurt naar Karin van het 
vrouwenhuis te leiden. „In de ogen van 
de directie was Karin de onbaatzuchtige, 
loyale werkneemster die haar vrije tijd 
opofferde in het belang van het bedrijf. 
De collega's zagen dat wel even anders. 
Karin hield ervan te laten merken dat ze 
op de hoogte was van eenieders dossiers, 
dat zij mede de vakantieregelingen be
paalde en dat zij lang bij voorbaat op de 

hoogte was van op til zijnde verande
ringen in organisatie en personeelsbeleid. 
Ze genoot ervan als ze kon laten blijken 
dat ze zo veel invloed had dat het op echte 
macht begon te lijken." (blz. 156) Een 
minder aangenaam figuur, zonder twij
fel. 

Ook in 'De offerdans' nogal wat ver
wijzingen naar actuele gebeurtenissen, 
zoals de moord op Cools en, opnieuw, het 
vorstenhuis. „Het was crisis in de branche 
sinds wijlen koning Boudewijn zich in de 
strijd tegen de vrouwenhandel had ge
worpen." (blz. 109) Broeckx levert een 
spannend verhaal af, met helaas enkele 
overbodige 'spielereien' zoals een nogal 
flauwe 'erotische' scène tussen Six en zijn 
ex-vrouw en een 'geïnterpreteerde di
aloog' tussen twee bijrollen in het verhaal 
(blz. 190 e.v.). Zoals bij Aspe is ook 
Broeckx' ontknoping de ergerlijkste ge
beurtenis in het boek. Voor de lezer 
betekent dat immers dat hij op meer zal 
moeten wachten... 

(gv) 
c& De kinderen van Chronos. Pieter 

Aspe. Uitg. Manteau - Antwerpen, 

1997,292 blz., 698 fr. 
c» De offerdans. Stefan Broeckx. Uitg. 

Manteau - Antwerpen, 1997, 256 

blz., 698 fr. 
Beide boeken zijn opgenomen in een 

selectie van 48 spannende boeken 

waarop van 15 juni t.e.m. 31 augustus 
100 fr. korting kan bekomen worden. 

Meer info daarover in de deelnemende 

boekhandels. 13 
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OPGAVE 91 
HORIZONTAAL 
1. Hoe je je voelt als je door 

iemand tjedretgd wordt (7) 
7. In balans (11) 
8. Al is de strijd voorbij, 't blijft 

nat (5) 
9. In Duitsland wordt deze zan

geres bij de bejaarden gere
kend (3) 

10 Vinnig, ja vurig (3) 
11. Rijk voorzien van afbeeldin

gen (13) 
12. Tref je in de slaapkamer aan, 

maar ook in de hof (3) 
13. Als dit vaartuig op 't strand 

belandt, is 't 'n baken in zee 
(5) 

16. Van een drank met deze ei
genschap biyf je rechtop en 
rechtdoor lopen (3-11) 

18. Drukt voldoening uit (2) 
19 In deze burcht word je zeker 

niet binnengelaten (4) 
20. Nakomeling (4) 
VERTIKAAL 

1. Hier vonden vroeger de kleu
ters een onderkomen (12) 

2. Weegt minder en is niet zo 
donker (7) 

3. Kioostermeneer (3) 
4. Groet aan 'n voornaam deel 

van 'n plant? (7) 
5. 't Verhaal van wat er gebeurd 

is (12) 
6. Hiervan gaan er niet meer dan 

tvuee in een dozdn (6) 
8. Onduidelijke organisatie van 

landlopers? (8) 
10 Wordt gezongen als er iets te 

vieren valt! (9) 
13. Spervuur (5) 
14. Bult (5) 
15. Uiting van medelijden, maar 

ook van onverschilligheid (3) 
17. Van hier kun je op de tak 

springen! (3) 

OPLOSSING OPGAVE 90 

Horizontaal: l . gebel, 4. school
slag, 6, hartendiefje, 8. Aziati-
schen, 10. speurzin, 11. Els; 13 
erbarmen; 16 Deo; 17 komkom
mer 
vertikaai: l . geiei; 2. beloftevol; 
3 logies, 4 struikelblok; 5. hees

ter; 6. haarspeld, 7 Jan, 9 spirea, 
12. sleur, 14. riem; 15. arm 

Onze winnaar van deze week 
komt uit het iHHie noordot, 
nameHtk uK Friesianti. Roel 
Falkena woont er In de 
Haadstr. 4 te 9244 CN Beet» 

stersweach en krijgt bMnen* 
kort d]n ptls thulstiezoradl 
De briefkaart met de oplos
sing van opgave 91 verwadi-
ten wU ten laatste «H) maan-
dag 7 Jidl op mts adres: Bar-
rikadenpleln 12 te 10<M Brus
sel. 
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ZOMER MET AIRCO 
Net zoals het monster van Lach Ness in de komende maanden wel 

weer eens zal opduiken, is het met de nieuwe films ook maar 

mondjesmaat gesteld tijdens de zomer. En de diverse tele

visienetten hebben ook maar enkel herhalingen op het pro

gramma. Maar niet getreurd. Kinepolis heeft zijn zalen in Brussel, 

Antwerpen en Hasselt uitgerust met airconditioning zodat weer

voorspellers alvast kunnen beginnen met te zeggen dat het dertig 

graden of meer wordt. In die bioscopen kan men van 1 juli tot 22 

augustus gaan kijken naar een stel films dat zijn waarde reeds heeft 

bewezen - en film moet je op het grote scherm zien, ja tochf 

Er is de cyclus Tarantino, met daarin Pulpfiction en Reservoir 

NIEUW IN DE BIOS 

dogs. Bij de cyclus directors moet je natuurlijk gaan kijken naar 

Trainspotting, Fargo en Blode Runner. Een serie met als titel City 

Highlights geeft dan weer Chinatown en Smoke, terwijl de Franse 

film vertegenwoordigd is met Farinelli {een enige gelegenheid om 

hem nog eens op het groot scherm te zien!). Les nuits fauves en Un 

Indien dans la ville. In de serie Science Fiction zitten: Alten, Close 

encounters, Robocop, Terminator!, ET, A clockwork orange en 

Strange days. Actiefilms zijn vertegenwoordigd met Speed, Die 

Hard, Independance day. Lethal Weapon en Indiana Jones. Nan 

de met een Oscar bekroonde films krijgt men voorgeschoteld: Rain 

man. Silence of the lambs, Unforgiven, Schindler's list, Forrest 

Gump, Braveheart en Driving Miss Daisy. 

Daarnaast heeft men de kans om naar een IMAX-theater te gaan, 

waar twee schitterende shows op stapel staan: Survival Island en 

Special Effects. En als alles meevalt kun je tijdens de maand 

augustus, de winnaar worden van een Opel Frontera Ushuaia. 

Diegenen die er altijd snel bij willen ztjn, krijgen van 23 tot 18 

augustus de kans om tijdens het Diamond Film Experience maar 

liefst 12 films in exclusieve avant-première te zien. 

De net-freaks weten ondertussen al wel http:llumJW.kinepolis.com 

te vinden, waarop alle info over Kinepolis staat. 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

Daviti Bowie Special - No Regrets in een 
Interview met Serge Simonart praat Davld Bowie, die 
onlangs 50 werd, over zijn carrière, zijn muziek, zijn 
leven en zijn toekomstplannen. Zat. 28 Juni, TV2 om 
20U.05 

'ïfe=# Blrdy Intrigerende en schitterende anti-oor
logsfilm van Alan Parker uit 1984 over de vriendschap 
tussen twee Vletnamveteranen: Blrdy (Matthew Mo-
dine) die denkt dat hij een vogel is en Al (Nicolas Cage) 
die hem weer tot de realiteit probeert te brengen. 
Gebaseerd op de cultroman van William Wharton. De 
schitterende muziek is van Peter Gabriel. Zon. 29 
Juni, TV2 om 20U.50 

1 ^ # Hong Kong Handover Zondag om midder
nacht lokale tijd (I8u. bij ons) wordt de Britse kroon
kolonie Hongkong officieel overgedragen aan China. 
De BBC brengt verschillende rechtstreekse repor
tages van de ceremonies en festiviteiten vanaf 
IOU.05. 

fc# Sint Pleter/Saint Pierre Reportage van 
Lukas Vandertaelen over het SInt-Pieterziekenhuis in 
de Brusselse marollenwijk. Veel mensen die aan de 
rand van de maatschappij leven worden hier op
gevangen of verzorgd: daklozen, illegalen, slacht
offers van straatgeweld, e.a. Maan. 30 Juni, TV 2 om 
20U.05 

Ï 3 ' A kiss before dying Phlldelphia, 1987. Jo
nathan Corliss, student, heeft sinds enige maanden 
een geheime relatie met Dorothy, dochter van staal-
magnaat Thor Carisson. Wanneer het meisje zwanger 
blijkt te zijn, besluiten ze stiekem te trouwen. Zelfs 
Ellen, de tweelingzus van Dorothy, is niet op de 
hoogte. Amerikaanse film van James Dearden uit 
1991 met Sean Young, Matt Dillon en Max von Sydow. 
Dins. 1 Jull, TV 1 om 25u. 

fe^ Little Buddha Brits-Franse film van Bernardo 
Bertolucci uit 1993 met Keanu Reeves en Bridget 
Fonda. De 9-jarige Jesse woont met zijn ouders Lisa en 
Dean in Seattle. Op een dag krijgen zij het bezoek van 
2 boeddhistische monniken, die beweren dat Jesse de 
reïncarnatie is van hun spirituele leider. Zij vertellen 
het verhaal van Siddharta en willen Jesse meenemen 
naar Buthan voor een ultieme test... Woens. 2 Jull, 
TV 2 om 20U.35 

^ré'' Panorama: Amerika In de Jaren 50 Eerste 
deel van een 5-delige Amenkaanse serie naar het boek 
van journalist Davld Halberstam over het Amenka van 
de jaren vijftig. Met o.m. aandacht voor de Koude 
Oorlog onder president Truman met de dreiging van 
de atoombom en de heksenjacht op de communisten 
van Joe McCarthy Dond. 3 Jull, TV 1 om 2lu.30 

Let's spend the 
night together. 
Concertfllm van de 
Roiling stones. 
VrU.4Juli,TV2 
om 22U.30 

Geen nieuws, 
goed nieuws! 

VTM heeft een nieuwe algemeen di
recteur. Hij heet Eric Claeys en komt uit de 
stal van De Persgroep, uitgever van o.a. Het 

Laatste Nieuws en De Morgen. Claeys volgt 
Jan Goddaert op. Die stond nog geen jaar 
aan de top van de commerciële omroep. De 
Persgroep levert nogal wat toplui aan 
VTM: Christiaan Van Thillo, eigenaar van 
de uitgeverij, is gedegelegeerd bestuurder 
van de omroep, Klaus Van Isacker staat aan 
het hoofd van de Dienst Informatie. 

Luk Wyns, man achter de reclamespotjes 
voor Gamma en de verschrikkelijke 'De 
familie Backeljau', zal in het najaar opnieuw 
te zien zijn op het VRT-scherm. Hij zal er 
het programma 'Sterke Verhalen' brengen. 
Deze verhalen zullen vooral draaien rond 
de zgn. stadslegenden, verhalen die nie
mand heeft meegemaakt, maar wel door 

iedereen voor waar worden aangenomen. 

In de vloed van 'emo-programma's' 
heeft zich in Nederland een bijzonder ver
makelijk staaltje 'Eigen schuld, dikke bult' 
voorgedaan. Een koppel dat enkele jaren 
nog smoorverliefd was op elkaar had deel
genomen aan de 'All you need is love'-show, 
waarin liefde en romantiek TV-koopwaar 
worden. In de uitzending in 1994 had de 
vrouw nog haar volle liefde voor haar 
toenmalige echtgenoot uitgezongen. Toen
malig, want het huwelijk liep op de klippen 
en beide hevelingen hebben inmiddels een 
andere partner. Bij een heruitzending van 
het programma kwamen die nieuwe part
ners er plots achter dat het TV-echtpaar een 
kind had. Van de drama's die zich n.a.v. die 
onthulling voordeden wordt inmiddels een 
soap gemaakt. 

'Vlaanderen boven' het zomers VTM-
magazine dat vooral gekend is o.w.v. de 
tegenvallende kijkcijfers heeft zijn eerste 
slachtoffer gemaakt. Nieuwbakken presen
tatrice Deborah Ostrega moet plaats rui
men voor de meer ervaren Anne De Baet-
zeher (foto). 

1( 

Binnen enkele dagen begint voor 
zowat half Vlaanderen de zomer
vakantie. Een groot gedeelte van de 
Vlamingen zal verre oorden opzoe
ken. Deels om nieuwe culturen te 
ontdekken - desnoods in het zee
water, deels om zich te ergeren aan 
de aanwezigheid van andere toe
risten. De stereotiepen willen dat 
Duitse toeristen hun veroverings
drang nog altijd met zich meedra
gen en daarom de landen rond de 
Middellandse Zee als kolonies be
schouwen. 'Zwei Bier' klinkt in pak
weg Monastir of Benidorm alsof de 
woorden er vandaan komen. De 
Nederlanders lijken in eigen land dan 
weer onder gebrek aan aandacht te 
lijden. Of is er een andere reden 
waarom ze altijd zo nadrukkelijk aan
wezig moeten zijn tn oorden waar 
veel toeristen aanwezig zijn. Vla
mingen schijnen ergens anders 
vooral hun eigen tuin en keuken te 
zoeken. Het moet ook u al zijn op
gevallen dat In programma's als 'Op 
de koop toe' de hotels vooral be
oordeeld werden op het 'proper 
Zijn' van de badkamers en de aan
wezigheid van spek met eieren en 
friet met biefstuk. 'Ja, 't Is hier gelijk 
thuis' hoorden we die Vlaamse me
demensen In den vreemde steeds 
weer bevestigen. En om het 'gelijk 
thuis' te hebben waren ze niet te 
beroerd om tot 50.000 fr. en meer 
per persoon neer te tellen, wat ook 
onmiddellijk het 'Eigen haard is 
goud waard' verklaart. Dat ze voor 
datzelfde geld - en vaak nog veel 
minder! - In het eigen Vlaamse land 
op al hun wenken bediend kunnen 
worden, blijkt maar niet tot ze door 

te dringen. Het minder voorspelbare 
weer zal daarvoor zeker één van de 
belangrijkste oorzaken zijn, het te 
weinig bekend zijn van de toeris
tische mogelijkheden in Vlaanderen 
al evenzeer. De onderhandelingen 
met de weergoden zijn nog maar in 
een aftastend stadium, maar wat de 
bekendmaking van het Vlaamse 
toerisme betreft, zijn er toch al zeer 
veel en goede inspanningen ge
daan. Met name het programma 
'Vlaanderen vakantieland', het vroe
gere 'Boeketje Vlaanderen' heeft 
daarin een zeer verdienstelijke bij
drage geleverd. 

consumentgerichte onderzoek dat 
men ons daar aanbood was zelden 
meer dan een slecht verhulde re
clameboodschap gelardeerd met 
beelden van blote borsten. Kwa-
tongen beweren overigens dat men 
die blote dames niet noodzakelijk 
had gefilmd op de locatie waarover 
de reportage handelde, maar dat 
men ze, om de kijkcijfers een handje 
te helpen, gewoon uit de safe 
haalde en ze ertussen plakte. 
In deze ' W nam men ons mee naar 
de Vlaamse Ardennen, naar de Voer
streek en naar de Hebrlden om er 
kennis te maken met de toeristische 

Eigen haard is goud waard 
Vlaanderen vakantieland, vrijdag 20 Juni 1997, TV2 

' W is wat wij 'aangename' televisie 
zouden durven noemen, in de eer
ste plaats omdat het programma 
voldoende Informatief Is. Wij krijgen 
als kijker nooit de Idee dat men ons 
bij ' W voor debielen houdt en toch 
wordt het programma nooit be
lerend of droog. Het slaagt er won
derwel In om Informatie en ont
spanning op een evenwichtige wijze 
te koppelen. Iets wat helaas van al te 
weinig programma's gezegd kan 
worden. En al weten we dat het 
grootste gedeelte van de repor
tages in feite weinig meer zijn dat 
beeldverslagen van scenario's van 
de toeristische diensten, we krijgen 
niettemin zelden de indruk naar 'in-
fomercials' te zitten kijken. Dat was 
bij het hoger vernoemde 'Op de 
koop toe' wel even anders. Het 

'attracties'. Geschoten bij goed 
weer leverden met name die 
Vlaamse reportages erg aantrekke
lijke beelden op. Rijden door het 
Vlaamse heuvellandschap, wande
len door het Limburgse Voeren met 
een walkman waarop Cuido Sweron 
en de zijnen oude Voerense ver
halen en dito legendes hadden In
gesproken. 
Waren er dan geen minpunten aan 
'W? Ja, toch wel. De beelden over 
de naturisten waren, hoewel ook 
geschoten bij goed weer, minder 
aantrekkelijk. Met name die van het 
'jeu de boules voor senioren' deden 
ons niet direct uit de kleren gaan. 
Voor het overige geldt voor ' W 
alleen maar klokgelui. Zij het niet van 
naturisten... 

Krflc 
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Beste wiJ-iezer. 
Eind februari vroegen wij U het bedrag 
van uw doorlopende opdracht voor het 
weekblad WIJ van 100 naar 150 fr per 
maand op te trekken Bij de eerste 
oproep voerde een groot aantal van 
onze abonnees deze verhoging door, 
waarvoor redactie en administratie van 
WIJ ailen ten zeerste danken Deze lezers 
ontvingen tevens het unieke geschenk 

„De hennnenng is een vorm van hoop", 
een essay geschreven door Ludo 
Abicht 
Vandaag nchten wij ons tot de abon
nees die de aanpassing van de maan
delijkse abonnementsprijs nog met 
doorvoerden De redactie weet dat het 
invullen én het opsturen van een for
mulier vervelende klussen zijn, toch ver
zoekt ZIJ de lezers die de aanpassing nog 
met regelden dit zo vlug mogelijk te 

doen Graag nog voor ze op vakantie 
gaan 
Wie met meer over het passende do
cument beschikt kan dit steeds opvra
gen op nummer 02/219 49 30 of op
halen op de redactie of administratie 
van WIJ, Barnkadenpiein 12 te 1000 
Brussel 
Met dank voor de bereidwiiiigheidi 

Maurlts van Liedekerke, 
hoofdredacteur 

p.S. De pers reageerde vr|] positief 
op het essay van Ludo Abicht, zU 
besprak de uitgave uitgebreid, in 
afdelingen van Davids- en Masereel-
fonds en op een Agalev-studledag 
werd de uitgave als discussietekst 
gebruikt. Abonnees van WIJ krUgen 
„de herinnering" gratis bU aanpas
sing van hun huidige of bij een 
nieuw abonnement. Het loont de 
moeite! 

^ W E D E R W O O R D ^ 

EU-stemrecht (1) 
Negen jaar na de grenzeloos naïeve be-
tonnering van de faciliteiten hebben de 
afgevaardigden van CVP-SP-VLD en Aga-
lev in de Kamercommissie voor grond
wetswijzigingen het wetsvoorstel van 
FDF-kamerlid G. Clerfayt inzake het 
stemrecht voor EU-onderdanen, slechts 
licht geamendeerd, goedgekeurd zonder 
welke voorwaarde dan ook daaraan te 
verbinden. 

ZIJ wensen blijkbaar geen enkele reke
ning te houden met de bekommernissen 
van de Vlaamse Raad i.v.m. lokale be-
lastingsphcht, uitzonderingsregels bij 
hoge concentratie, minimale verblijfs
duur, voorbehoud van bepaalde functies, 
beheersing van de streektaal. Zij ver-
ontachtzamen de wensen van verschei
dene Vlaamse gemeentebesturen rond 
Brussel evenals de stellingnamen van de 
hele Vlaamse Beweging. 
In plaats van het Vlaams karakter van de 
Vlaamse gemeenten rond Brussel te hel
pen versterken geven zij integendeel deze 
gemeenten zonder enige tegenprestatie of 
waarborg prijs aan verdere grenzeloze en 
onvoorwaardelijke verbeulemansing en 
kritiekloze europeanisering. 
Als ZIJ de electorale doodsteek aan de 
Vlaamse lijsten in Brussel willen geven en 
verantwoordelijk willen zijn voor de ver
dere verzwakking van de Vlaamse lijsten 
in de Vlaamse gordel rond Brussel in
zonderheid in de faciliteitengemeenten, 
moeten zij met verwachten dat zoveel 
pohtieke Vlaamse lafheid en gebrek aan 
Vlaamse weerbaarheid kritiekloos door 
Vlaanderen zullen aanvaard worden. 
ZIJ kunnen ervan op aan dat bij een 
eventuele goedkeuring van dit FDF-wets-
voorstel door de gehele Kamer van Volks
vertegenwoordigers aan hun stemgedrag 
de nodige ruchtbaarheid zal worden ge
geven. 

André Lerminiaux, 
Voorzitter Komitee der Randgemeenten, 

Drogenbos 

EU-stemrecht (2) 
In alle discussies raakt men zo verstrikt 
dat men uiteindelijk door het bos de 
bomen met meer ziet Zo ook met het 
stemrecht voor Europeanen. Hoofdop
merking IS dat het om een éénzijdig 
verkeer gaat Wanneer Europeanen naar 
andere werelddelen trekken moeten ze 
zich daar koest houden en hun mening, 
taal of godsdienst met opdringen. Om
gekeerd mag het wel. Afrikanen met een 
Frans paspoort zijn Europeanen. Moeten 
stemrecht krijgen waar zij zich ook ves
tigen in Europa. 

Een voorbeeld. 5.000 Europese Afrika
nen vestigen zich in een Vlaamse ge
meente. Door het stemrecht geraken zij 
aan de macht. Daardoor trekken zij nog 
meer Afrikanen aan Gemakkelijk in te 
beelden dat de autochtone bevolking die 
gemeente zal ontvluchten. Want totaal 
integreren is iets voor zeldzame uitzon
deringen en met voor de meerderheid. De 
autochtone bevolking heeft al ruzie en 
last genoeg gehad met elkaar zonder zich 
nog multicultureel te moeten opstellen. 
Dat wensen zij ten andere met. Waarom 
dat van allochtonen vragen? 
Europese richdijnen lijken wel een 
nieuwe godsdienst geworden. Vrede aan 
alle mensen van goede wil. Nooit is er 
minder van die goede wil te merken dan 
nu. Het gekibbel is overal. Iedereen moet 
met iedereen kunnen overeenkomen. 
Maar dan versta ik met waarom dat er 
nog nooit zoveel echtscheidingen zijn 
geweest m eigen kring Nog nooit zoveel 
achterstand bij het gerecht om allerlei 
disputen. Zou de heilige Europese vader 
met eens beter op aarde afdalen om de 
werkelijkheid te zien' Met zijn voeten op 
de grond! 

De discussie om stemrecht voor autoch
tonen IS belachelijk. Ook de EU maakt 
zich belachelijk met rechdijnige beslui
ten. Het enige kan zijn dat langdurig 
verblijf en volledige integratie op elk 
gebied een uitzondering kan zijn. Zoniet 
zullen die mensen véél gelukkiger zijn als 
ZIJ bij hun soortgenoten blijven. Is zeker 
géén racisme, maar welgemeend in hun 
voordeel. Hier voelen ze zich toch on
gelukkig omdat ze met mogen doen wat 
ZIJ willen. Zich opdringen! 
Kunnen wij ons dan eens ernstig be
zighouden om onze eigen ruzie's uit de 
wereld te helpen. 

Wdly Degheldere, 
Brugge 

Samenwerkings
protocol 
Aangezien de zinsnede over de bewering 
dat VOS en IJzerbedevaartcomité met 
langer op dezelfde lijn zitten, met tussen 
aanhalingstekens staat, doet vermoeden 
dat dit de opinie is van evdc, de schrijver 
van het artikel. („VOS lanceert Borgmon-
doctrine"-WIJ, 19jumjl) 
De waarheid is dat er onder impuls van 
dr. F.J. Verdoodt een samenwerkings
protocol IS ondertekend door het Ver
bond VOS en het IJzerbedevaartcomité. 
Hieruit blijkt duidelijk dat er tussen beide 
verenigingen een goede verstandhouding 
is. Inhoudelijk zitten beide op dezelfde 
lijn. Verenigingen werken met mensen die 
soms verschillende karakters en gevoe

ligheden hebben. Maar dit mag de wer
king van een vereniging met schaden. 

Hugo Thibaut, Lionel Vandenberghe, 
voorzitter Verbond VOS 

voorzitter IJzerbedevaartcomité 

Belgische vlag 
Ik ben het volledig eens met lezer Jos 
Wouters (WIJ, 8 mei jl.) dat „In het 
Verenigd Europa dienen wij ons t.o.v. de 
machtigste landen Vlaamsbewust en met 
een uitgesproken eigen profiel te ge
dragen. Daarom spreken we nog slechts 
van Vlaanderen en Vlaams, dragen we de 
Leeuwenvlag consequent uit...". 
Maar er is nog steeds geen „Verenigd 
Europa der Volkeren" en de „Belgische 
Staat", waarin Vlaanderen een „deelstaat 
" is, IS nog steeds dagelijkse realiteit. Op 
alle internationale sportmanifestaties 
worden onze bekroonde Vlaamse adeten 
helaas met de huidige „Belgische vlag" 
gehuldigd. Straks zullen jongeren, on
wetend over het onrecht dat Vlaanderen 
door België aangedaan werd, zich weer 
hullen m Belgische vlaggen warmeer het 
voetbalgebeuren meevalt. 
Dit ergert mij heel erg. Ik blijf bij mijn 
brief (WIJ, 1 mei) waarin ik schreef: „De 
huidige Belgische vlag herinnert de ou
dere generatie Vlamingen aan de brutale 
verknechtig van Vlaanderen door de 
Franstalige Belgicisten en hun Vlaamse 
collaborateurs". Ik herhaal derhalve mijn 
oproep tot de VU om te ijveren om de 
huidige Belgische vlag, via een officiële 
wedstrijd, te doen aanpassen aan de 
nieuwe structuur van de nog bestaande 
Belgische staat en waarop zeker de 
Vlaamse en Waalse symbolen aan bod 
dienen te komen. Wachten tot het „Ver
enigd Europa der Volkeren", dat er zeker 
in de toekomst komen zal, kan ik met 
meer opbrengen. Het is nu dat die huidige 
„Belgische vlag" dient te verdwijnen. 

Albert Lepeer, 
Kortn|k 

Frieda 
Onder de titel „Frieda, de bijtjes en de 
bloemen" (WIJ, 5 juni jl.) bracht R.Asmus 
een interessant artikel. Zou het mogelijk 
zijn ook te vermelden waar en hoe men 
aan de Turingse en/of Brandenburgse 
bloemenmengehng kan geraken' 

Mvr. S. De Grauwe-Vandamme, 
Evergem 

RS.: Deze mengeüngen zijn o.m. 
verkrijgbaar bi) de Limburgse Imkers-
bond. Meer bepaald bip Roeland 
Vaes (011/68.80.81) of Louis Boes 
(011/37.68.30). 

Borginon-
doctrine 
Namens de Raad van Beheer van het 
Verbond VOS delen wij mee dat bepaalde 
gedeelten van de commentaar in de WIJ 
van 19 juni 1997 over de verhouding 
tussen het Verbond en het IJzerbede
vaartcomité slechts de persoonlijke me
ning van de betrokken redacteur ver
woordde. 

ZIJ geven dus met het standpunt van het 
Verbond weer Door deze bevindingen te 
koppelen aan - overigens heel degelijke -
beschouwingen bij het Landelijk Congres 
over een Borgmon-doctrine over het 
Vlaams Buitenlands Beleid wordt ten on
rechte de indruk gewekt dat deze com
mentaar een letterlijke weergave zou zijn 
van uitspraken vanwege de Algemeen 
Secretaris. 

Hugo Van Hemelryck, 

Dr. Hugo Tbbaut, 
Algemeen Secretaris 

Algemeen Voorzitter 

Hallo Hugo 
Het deed mij plezier te lezen (WIJ, 19 jum 
j.l) dat kamerlid Olaerts zich vragen 
stelde bij o.a. de kostprijs van het te
lefoneren. Behalve het feit dat die te hoog 
IS - een gemiddeld gezin betaalt meer dan 
1.000 frank alleen al maar om aan
gesloten te zijn op het net' - heb ik nog 
enkele andere bedenkingen. Is het bv. 
noodzakelijk om ongebruikte tijd he
lemaal te betalen' 

Wie bv. 's avonds na 19 u. belt, betaalt 
zonaal ongeveer 8 frank per 12 minuten. 
Belt hij 2 minuten, kost het hem ook 8 
frank. Waarom betalen voor tijd die men 
met gebruikt' Zolang Belgacom het de 
facto monopohe op telefome heeft, zul
len dit soort kapitalistische misbruiken 
blijven duren. Ik heb alvast mijn hoop 
gesteld op Telenet Vlaanderen. Al zullen 
ook daar de verkeerde mensen wel weer 
het geld in hun zakken steken' 

J.A., 
Keerbergen 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaictle behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend tenzij de schrijver ver
zoekt Initialen te gebruiken 
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I n een vorige bijdrage toonden we aan hoe voor de 

bedevaart van 1995 tussen Comité en Forum een 

bijna onoverbrugbaar wantrouwen was gegroeid. 

Tijdens de bedevaart werd de interne verdeeldheid 

voor de bedevaarder, de camera's en het grote 

publiek getoond. Dat dit de verzoening niet ten 

goede kwam, hoeft geen betoog. Nochtans ontstond 

in beide kampen een onwezenlijk euforisch gevoel. 

• UITSMIJTER ^ 

De 68ste IJzerbedevaart verliep in broe
dertwist en schande. Van de ongeveer 
15.000 bedevaarders lieten er ongeveer 
5000 hun protest horen en zien. s' Na
middags op de IJzerwake, georganiniseerd 
door VN/ en Werkgroep Radicalisering, 

waren er circa 3000 aanwezigen. 
Tot ongenoegen van de actievoerders en 
mede als een offensieve reaaie op hun 
overtuigingen stond de 68ste Bedevaart in 
het teken van het modernisme, vrijheid, 
vrede en verdraagzaamheid. Ijzerbede
vaartvoorzitter Lionel Vandenbergbe ver
oordeelde de kernproeven en wapenhan
del en kwam op voor de integratie van 
vreemdelingen. Er werden ook heel wat 
Vlaamse eisen verwoord, zonder van on
afhankelijkheid of soevereniteit gewag te 
maken. 

PERS EN POLITICI 
De meeste perscommentatoren waren vol 
lof over de 68ste IJzerbedevaart, maar 
riepen nietttemin op tot verzoening zodat 

' niet uitdrukkelijk positie werd ingeimo-
men. Dirk Achten van De Standaard deed 
dat wel, was van mening dat de bedevaart 
kon verbreden en afstand nemen van 
uiterst rechts. In ï\]n Journaal feliciteerde 
Mark Grammens de Werkgroep Radica

lisering voor de door haar ingerichte „al-

» ^ ternatieve bedevaart van Steenstraete dat 
volgend jaar indrukwekkender riskeert te 
worden dan de IJzerbedevaart zelf." 
Het weekblad H Pallieterke - in een niet 
ondertekend artikel - ging nog een stap 
verder. De leiders van het IJzerbedevaar-

dersforum werden aangemaand zich op 
dezelfde lijn van hun extreme achterban te 
plaatsen: „dan is het de Vlaamse plicht van 
het IJzerbedevaardersforum om, wegens 
bewezen succes, zichzelf tot een alter
natieve IJzerbedevaartcomité om te vor
men en onmiddellijk van een alternatieve 
IJzerbedevaart werk te maken." Precies 

ŷ dezelfde stelling als in 't Pallieterke werd 
ook door Jorts Van Hauthem in het par
tijblad van het Vlaams Blok ingenomen. 
En had het Vlaams Blok haar manda
tarissen opgedragen aan de rechteroever te 
gaan staan, dan riep de CVP haar man
datarissen op aan de Bedevaart deel te 
nemen. Onder meer minister-president 
Luc Van den Brande (voor de eerste maal 
aanwezig), voorzitter }ohan Van Hecke en 
de ministers Theo Kelchtermans en Eric 

Van Rompuy gingen daarop m. Bijna alle 
VU-mandatarissen waren - zoals alti|d -
present. Opvallend was ook de aanwe
zigheid van Agalev-parlementsleden. 

FORUM 
Het protest op de weide, de voor de 
buitenwereld niet langer onloochenbare 
verdeeldheid, de partijpolitieke uitstro
ming van het conflict en de onverzoenlijke 
opstelling van de extreme achterban: het 

was niet van aard om de toekomst van de 
bedevaart hoopvol tegemoet te zien. 
Nochtans ontstond in beide kampen een 
onwezenlijk euforisch gevoel. Zo was het 
Forum bijzonder tevreden met de ,suc-
cesvolle actie'. Temeer, daar de ,tactische 
dreiging' (zie WI], 29 mei 1997) die Fo
rum-leider Peter De Roover voor de Be
devaart had verwoord na de Bedevaart 
kon worden verdergezet. Natuurlijk kon 
deze opstelling slechts vruchten afwerpen 
indien tijdens de Bedevaart van 1995 
rellen uitbleven. Dat was niet evident, ƒ«« 
Jambon, de rechterhand van Peter De 
Roover: „Er werd voor rellen gevreesd en 
je krijgt steeds te maken met mensen die 
oncontroleerbaar zijn. Ik heb er dan ook 
bij Luc Vermeulen - de leider van de 

mens aan op de inrichting van een al
ternatieve Bedevaart. De publicist voor
spelde dat „na enkele jaren tweespalt het 
Comité vanzelf zal verdwijnen." 
Eind september liet Lieven Van Gerven van 
zich horen. Hij wees de eisen van de 
Werkgroep, alsook de strategie van Gram
mens af en hield twee mogelijkheden 
open. Met het Comité kon onderhandeld 
worden om iedere bedevaarder de mo
gelijkheid te verlenen de Algemene Ver-

Euforie DE 
VLAAMSE 

BEWEGING 
VERSCHEURD 

ordedienst van de radicale achterban - op 
aangedrongen om rellen te vermijden. 
Anders kwam de hele oppositiebeweging 
in discrediet. Vermeulen had voldoende 
gezag om een aantal mensen in toom te 
houden. En achteraf gezien was het een 
goede zaak dat velen op de rechteroever 
stonden. Op die manier waren de vech
tersbazen gescheiden." 
Omwille van de succesvolle actie, het 
vermijden van rellen en tegelijk de drei
ging naar de volgende bedevaart toe, dach
ten de Forum-leiders binnen het half jaar 
een compromis met het IJzerbedevaar-

derscomité uit de brand te slepen. Voor de 
bedevaart had het Forum zich op de door 
De Roover gelanceerde inspraakeis voor 
iedere bedevaarder geconcentreerd. Na de 
Bedevaart en omwille van een euforisch 
gevoel voelden meerderen zich geroepen 
om met andere voorstellen voor de dag te 
komen. De Werkgroep Radicalisering gaf 
het startschot, schreef op 10 september 
1995 een brief naar het Forum waarin 
werd gevraagd om samen een eisenpakket 
aan het Comité voor te leggen. De Werk
groep voorzag het onmiddellijke ontslag 
van het Comité. Zonder enige vorm van 
inspraak voor de bedevaarder moest een 
nieuw Comité worden gevormd „be
staande uit de helft van de leden van het 
huidig Comité en de andere helft uit leden 
van het Forum en de Werkgroep Ra
dicalisering." 

Op 27 september schreef Forum-lid Mark 
Grammens een brief naar Lieven Van 

Gerven waarin hij stelde „dat er geen basis 
meer bestaat voor een gesprek, laat staan 
voor een overeenkomst met het IJzer
bedevaartcomité." Net zoals in 't Pal
lieterke stond verwoord, drong Gram-

gadering van het Comité te verkiezen. 
Ofwel diende het Comité te worden sa
mengesteld uit verenigingen. Van Gerven 
het duidelijk blijken het tweede voorstel 
genegen te zijn. Want, zo redeneerde hij, 
als men alle bedevaarders stemrecht toe
kent, dan kan er zich een probleem stellen 
op ,Vlaams' gebied. Op die manier waar
schuwde hij ervoor dat niet iedere be
devaarder sowieso de visie van de ra
dicalen zou onderschrijven. 

ZUIVERE INSPRAAK 
Forum-leiders Jan Jambon en Peter De 
Roover zaten verveeld met de door an
deren ingediende voorstellen. Daarom te
kenden ze een tweevoudige strategie uit. 
Eerst en vooral slaagde De Roover erin 
nagenoeg iedereen te overtuigen de ,zui-
vere' inspraakeis - inspraak voor iedere 
bedevaarder - voorlopig te doen aan
vaarden. Het bijkomende voorstel van 
Lieven Van Gerven werd achter de hand 
gehouden. Wat Grammens poneerde, 
werd voorlopig verworpen. Ook op de 
uitnodiging en de eisen van de Werkgroep 
Radicalisering en haar leidster Ledy 

Broeckx werd voorlopig niet ingegaan. 
In feite verwierpen de Forum-leiders of het 
Uitvoerdend Bestuur - bestaande uit 
woordvoerder Peter De Roover, adjunct-
woordvoerder Lieven Van Gerven, Jan 
Jambon, Guido Moons en verslaggever/an 
Laeremans - de eisen van Mark Gram
mens en Ledy Broeckx. Toch wilde men 
Grammens, noch Broeckx voor het hoofd 
stoten. Beiden bleven bij hun standpunten, 
hadden een behoorlijke impact op de 
achterban en maakten tevens deel uit van 
de Raad van Bestuur van het Forum. 
Daarom werd naar een mogelijkheid ge

zocht om de nakende onderhandelingen 
niet bij voorbaat te hypothekeren. Het 
Uitvoerdend Bestuur vroeg en verkreeg 
een onderhandeHngsmandaat van de 
Raad. De Raad zou pas ingelicht worden 
wanneer de onderhandelingen naar een 
definitief akkoord evolueerden. Op die 
manier werden Broeckx en Grammens 
min of meer op een zijspoor gezet en kon 
men het gevaar voor perslekken ontwij
ken. 

COMITÉ 
Vlak voor en meerdere malen na de be
devaart verstuurde het Forum een uit
nodiging tot besprekingen naar het Co
mité. Tussen Comité en Forum ontstond 
een welles-nietes spelletje, waarbij een 
vaak venijnige briefwisseling in het teken 
stond van een tegengestelde tactiek. Het 
Forum wou eerst verkennende gesprekken 
en pas dan voorstellen op papier zetten. 
Het Comité wou het net andersom. Aan
vankelijk weigerde het Forum daarop in te 
gaan en daardoor kon het Comité ge
sprekken ontwijken. Dat was immers de 
overheersende overtuiging binnen het Co
mité. Nog nadrukkelijker dan het Forum, 
hield ook deze organisatie een euforisch 
gevoel aan de bedevaart over. De pers had 
inhoud en vorm van de 68ste bedevaart 
naar waarde geschat, de meeste demo
cratische partijen hadden het Comité een 
hart onder de riem gestoken. Op de petjes-
en sjaaltjes- actie van het Forum werd 

neergekeken. Er werden vragen gesteld bij 
het feit dat talrijke onwetende kinderen 
met kentekens getooid waren. Dat ook 
professoren emeriti als Michiel Debackere 

en Lieven Van Gerven kentekens droegen, 
werd op hoongelach onthaald. Bovendien 
werd Davidsfondsvoorzitter Lieven Van 
Gerven op 30 augustus 1995 door de Raad 
Van Beheer van zijn organisatie op de 
vingers getikt. 

Kortom, het Comité zag niet goed in 
waarom onderhandeld moest worden. 
Misschien, zo werd gedacht, zullen ook 
andere Forum-leden door hun organisaties 
de levieten gelezen worden. Misschien, zo 
werd gehoopt, bloedt daardoor het Forum 
dood. Afwachten en uitkijken was dan ook 
het credo. Slechts op 11 november werd 
voor het eerst een verkennend, maar wei
nig constructief gesprek gevoerd. 

(evdc) 

Aan de 
bedevaart van 
1995 hielden 
zowel het 
Forum als het 
Comité een 
onwezenlijk 
euforisch 
gevoel over. 
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