
Aanpassing 
wetgeving 

I n ieder zichzelf respecterend bedrijf 

wordt ten gepaste tijde een evaluatie 

opgemaakt, worden doelstellingen 

aangepast, wordt een zo beperkt mogelijke 

reglementering op maat gesneden van de 

werknemer. "Wie weet wat er in een bedrijf 

omgaat, waaraan hij of zij zich moet houden, 

waarvoor hij of zij zich inspant, gaat met 

vertrouwen en motivatie naar en aan het werk. 

In het Belgische politieke bedrijf waar 

wetten, koninklijke besluiten, reglementen, 

Europese richtlijnen als het ware aan de lopende 

band worden goedgekeurd, kunnen zelfs de 

meeste pohtici niet meer volgen. Uiteraard ziet 

de burger het bos niet meer door de bomen. Het 

zijn duurbetaalde jobs, die van de ,specialisten' 

die een weg zoeken in de legistieke doolhof en -

voor wie het zich kan veroorloven - advies 

verlenen over de rechten, de wettelijke 

voordelen waarover men kan beschikken. Heel 

wat burgers die zich niet tot één of andere 

specialist kuimen wenden hebben het gevoel 

eerder op hun plichten te worden gewezen om 

die te moeten navolgen. En dit zonder dat ze een 

duidelijk zicht hebben op hun door de wet 

toegekende rechten. 

Tijdens een persconferentie, verleden 

week woensdag, stipte VU-kameriid Geert 

Bourgeois terecht aan dat dit het 

rechtvaardigheidsbeginsel ondermijnt waardoor 

ook de geloofwaardigheid van de overheid 

wordt aangetast. „De klachten over een manke 

wetgeving", aldus het Izegemse kamerhd, „zijn 

legio. Er is de overreglementering, de al te snelle 

opeenvolging van wetswijzigingen, de 
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gebrekkige uitvoering, afdwingbaarheid en 

toegankelijkheid van wetten. Er wordt 

nauwelijb van wetsevaluatie gebruik gemaakt, 

zelden of nooit wordt overbodige wetgeving 

opgeheven." 

Om dat te verhelpen ging Bourgeois bij de 

noorderburen te rade. Daar heeft de minister 

van Justitie ruime aandacht aan de kwaliteit van 

wetgeving verleend. In Nederland is men 

bovendien tot het besef gekomen dat wetgeving 

die nauwelijks aan bepaalde criteria voldoet, niet 

langer serieus zal worden genomen. Dat leidt tot 

wantrouwen in de rechtsstaat, een verontrustend 

signaal waarop de Belgische overheid weigert in 

te gaan. 

Juist daarom heeft Bourgeois een aantal 

remedies op zak. Alleszins moeten de 

voorontwerpen van wet aan het parlement 

worden overgemaakt. De parlementsleden 

moeten bovendien over meer technische 

middelen, deskundig personeel beschikken om 

op tijd te kunnen ingrijpen en behoorlijk te 

kunnen evalueren. Het VU-kamerhd pleit tevens 

voor het toekennen van meer middelen aan de 

Raad van State, voor de oprichting van een 

wetgevingsdienst bij het ministerie van Justitie. 

Een speciaal opgerichte Raad voor Wetgeving 

dient de wetten te evalueren en de wetsvorming 

te beoordelen. (evdc) 

De commissie zoelct besluiten. 

Biologiscli voedsei in de iucint. 
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Armand Verschoore. 

D e eerste helft van 1997 is voor wie 
het politieke bedrijf wil doorgron

den een leerrijke periode geweest. Zes 
maanden waarin naarstig gezocht werd 
naar een zogenaamde Nieuwe Politieke 
Cultuur, zijn uiteindelijk niet meer ge
bleken dan gebakken lucht. 
Deze zoektocht heeft bovendien aan
getoond dat voor de traditionele par
tijen de regionale parle
menten en regeringen 
onderschikt zijn aan de 
federale Instellingen. 
Heeft ook aangetoond 
dat de hoop op een ge
zondmaking van pro
bleemgevallen als Justi
tie, politieke benoemin
gen, decumul en doorzichtigheid van de 
instellingen niet ingelost wordt. Bij de 
bevolking leeft nochtans een groot ver
langen naar een kordate aanpak. Maar 
deze blijft uit. De verwarring ontstaan 
over de hervorming van rijkswacht en 
politie mag een mooi voorbeeld zijn van 
de stuurloosheld die de politieke wereld 
kenmerkt. 
Wie gehoopt had dat de bijzondere 
onderzoekscommissies (Dutroux, 
Bende, Rwanda...) klaarheid zouden 
brengen moet dus wachten tot het 
najaar. Wordt het iets of wordt het 
niets? 
Wat deze regering wél venwezenlijkt 

heeft Is het behalen van de Maastricht-
norm. In de hoop dat de toetrede tot de 
Europese Muntunie inderdaad een gun
stige weerslag op de tewerkstelling zal 
hebben moet premier Dehaene gepre
zen worden voor de kordaatheid waar
mee hij zijn doel heeft bereikt. Deze 
steekt echter schril af tegen het ge
stuntel op het vlak van nieuwe tewerk-

Een nationale 
feestdag 

stelling. Alle, onderhand 30, nieuwe 
plannen hebben voorlopig weinig zoden 
aan de dijk gezet. Impulsen blijven uit, 
tussen Noord en Zuid lopen de stand
punten over de aanpak uiteen. Vlaan
deren kijkt naar Nederland , Wallonië 
naar Frankrijk. Deze verschillen van me
ning hebben Invloed op de nog unitair 
gestructureerde vakbondswereld, deze 
houdt zich nog enkel bezig met con
flicthaarden. 
De voorbije maanden werd meer dan 
duidelijk dat de twee regio's van dit land 
zelden op dezelfde golflengte zitten. Op 
terreinen waar het beleid geregiona
liseerd Is zijn conflicten schaars, waar 

gemeenschappelijk botst het regelma
tig. Voor het brede publiek zijn de fi
nesses niet altijd duidelijk, maar het 
steeds weer pogen om aan Vlaanderen 
én aan Vlaamse bevoegdheden te kna
gen, Is hemeltergend. Dit moet op ter
mijn onvermijdelijk tot communautaire 
ongelukken leiden. 
Het stemrecht voor EU-burgers kon 
voorlopig afgewend worden, maar de 
discussie errond heeft opnieuw aan
getoond dat de traditionele Vlaamse 
partijen op dat vlak onbetrouwbaar zijn 
en te slaafs Europa volgen. Daarnaast Is 
het onderduimse pogen om de rand
gemeenten en het eveneens taalge
mengde Bever administratief bij Brussel 
te voegen de zoveelste aanslag op de 
Vlaamse gemeenschap. Wanneer de 
Vlaamse partijen in de federale regering 
doorgaan dergelijke dwaasheden te on
dergaan, graven ze mee aan de snelle 
ondergang van federale unie. 
Wie deze en andere Incidenten nuchter 
ontleedt, vraagt zich af of de Vlaamse 
partijen in de federale regering wel de
zelfde zijn als deze die de Vlaamse re
gering vormen. Men zou ze ervan ver
denken aan een zekere vorm van schi
zofrenie te lijden. 
Het feest van de Vlaamse Gemeenschap 
dat we morgen vieren Is natuurlijk veel 
meer dan het opsommen van com
munautaire grieven. Het welzijn en de 

welvaart van een volk reiken veel verder 
dan dit geharrewar. Welzijn heeft met 
de hele mens, met de hele samenleving 
te maken. Van andere, evenwaardige, 
vormen van samenleven tot natuur
behoud! 

* * * 
De Vlaamse feestdag, de herdenking 
van de Culdensporenslag, wordt meer 
en meer een volksfeest, zonder de klas
sieke donderspeeches. Velen betreuren 
deze evolutie en houden het liever bij 
een strijddag, de grleventrommel In
cluis. Belangrijker dan deze discussie Is 
de wil om 11 juli als een dag van onze 
Indentiteit te zien, het besef dat wij een 
volk zijn met al de consequenties daar
aan verbonden. Een volk dat zichzelf kan 
besturen, een volk dat zijn kinderen en 
zijn zwakkeren liefheeft, een volk dat 
van zijn verleden de fouten en over
winningen kent, een volk dat zijn toe
komst voorbereidt, een volk dat de 
ruimte waarin het leeft koestert en on
geschonden bewaart, een volk dat an
dere volkeren de vrede gunt die het 
zichzelf wenst, een volk dat eerbied van 
andere volkeren afdwingt omdat het 
andere volkeren eerbiedigt. Een nati
onale feestdag kan geen andere bood
schap hebben dan een boodschap van 
zelfbestuur, van vrede en van eerbied! 

Maurlts van Liedekerke 



Rulmteraritelten 
Midden augustus vorig jaar kopten enkele 
kranten dat er leven was gevonden op 
Mars. De affaire-Dutroux was nog niet 
losgebarsten en op dat moment was elk 
komkomtnerbericht goed voor publicatie. 
Nu, nog geen jaar later, is er inderdaad 
leven op de rode planeet, zij het van 
mechanische oorsprong. De Pathfinder is 
immers geland en de wereld heeft dat 

geweten. Hetzelfde geldt overigens ook 
voor de problemen met de MIR, het 
Russische ruimtestation waar alleen de 
angstzweet klieren van de kosmonauten nog 
goed schijnen te werken. MIR is na een 
ruimte-aanvaring zwaar gehavend en een 
nieuwe 'Apollo 13' leek even in de maak. 
Het nieuws dat u de komende weken gaat 
krijgen zal dan ook roodgekleurd zijn. 

Oude troep? 
„Niet dat vendelzwaalen en Vlaamse volksdans niet mag, 
maar om echt te l<unnen uitgroeien tot liet feest van de 
Vlaamse gemeenscliap pleiten we voor een moderner 
aanpal<. Dat levert ons paradoxaal genoeg de banblil<sems 
op van sommige verstarde geesten binnen het l<leinste 
kringetje traditionele flaminganten, maar die nemen we er 
dan maar bij." 

Rob Eyckens, organisator van de 11 -daagse Vlaanderen-
Europa 2002, over de pogingen om een zo groot mogelijk 
volksfeest te organiseren, in De Morgen van 3 juli 1997. 
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Uit onderzoek is geWelcen dat 
het chronisch vermoeidheidssyn
droom wel degeliji< een iichameliji<e 
aandoening is. Tot voor deze ontdek
king werden de zowat 15.000 pati
ënten in België voor gek versleten. 

In Wit-Rusland kreeg een au
tobus met kinderen ultTsjernobyi die in 
Vlaanderen van een vakantie wilden 
komen genieten een ongeval. Vier on
der hen overleefden het niet. 

Uitbaters van een drankgele
genheid mogen niemand een plasje 
weigeren, ook niet als de plassers niets 
consumeren. Omdat hij dat toch deed, 
werd in Middeikerke een waard ver
oordeeld. De wet dateert van de tijd 
van Napoleon. 

Bijna 1.000 studenten in spe 
hebben deelgenomen aan een toe
latingsproef voor geneeskunde en 
tandartsenij. De proef was afgezwakt 
tot een veredelde intelligentietest. 

1 op 4 van de in 1996 gever
baliseerde druggebruikers was min
derjarig. Dat is een verdubbeling in 
vergelijking met twee jaar daarvoor 

Na de schoolvakantie krijgen 
190.000 langdurig werklozen en be
staansminimumtrekkers de kans om 
als dienstverlener aan de slag te gaan. 
Bedrijven die banen als inpakkers en 
pompbedienden creëren krijgen de 
werkloosheidssteun als subsidie. 

B Het dubbelfestival Tor-
hout/Werchter trok iets minder be
zoekers dan voorgaande jaren. De drie 
dagen samen waren toch nog goed 
voor 180.000 betaienden. 

Herman de Coninck kreeg een 
gedenksteen in Lissabon. De Vlaamse 
dichter overleed anderhalve maand 
geleden op literaire rondgang door het 
tand. 

M De paus heeft zich uitgespro
ken voor het recht op vakantie. Hij 
beschouwt het als één van de men
senrechten. 

Gezien de tijd van het jaar heeft 
het nog lang op zich laten wachten, 
maar ze is er dan toch gekomen: een 
nieuwe methode om kinderen terug te 
vinden op het strand. Kinderen moeten 
een streepjescode dragen. 

BOYCOT 
De jongste tijd probeerde }an Jambon 

van het IJzerbedevaardersforum nog 
voor de komende IJzerbedevaart een 
vergelijk te vinden met het IJzerbede-

vaartcomité. Jambon stelde meerdere 
eisen, waaronder het opnemen van drie 
vertegenwoordigers van de Werkgroep 

Radicalisering in het Comité. Voor het 
Comité is dat onaanvaardbaar. De Raad 
van Beheer besliste daar niet op in te 
gaan. Voorzitter Lionel Vandenberghe 

meent „dat er geen mensen kunnen 
opgenomen worden die verleden jaar de 
opstand op de bedevaartweide geleid 
hebben." 

Daarop ondernam Jambon andermaal 
iniatieven. Hij schakelde daarbij prof. 
Eric Ponette, voorzitter van het Vlaams 
Geneesherenverbond, in. Deze moest de 
verzoening helpen op gang brengen. Met 
Bob Wezenbeek van het IJzerbedevaart-
comité werd een afspraak gemaakt om 
op maandag 23 juni rond te tafel te gaan 
zitten. Uiteindelijk belde Wezenbeek het 
gesprek af. Al of niet op de hoogte van 
wat Wezenbeek van plan was, verklaarde 
Lionel Vandenberghe tijdens het week
einde van 21-22 juni aan de krant De 

Standaard dat „sinds mijn toespraak op 
de bedevaart van 1996 er inhoudelijk 
geen discussie meer is." Hij voegde daar
aan toe dat er op het vlak van „de
mocratisering, depolitisering en radica
lisering stappen zijn gezet." 
De Werkgroep Radicalisering is het daar 
niet mee eens. Daarom werd belist de 
achterban op te roepen niet aan de 70ste 
IJzerbedevaart deel te nemen. Of ook 
het IJzerbedevaardersforum 

dezelfde stap zal ondernemen is voor
lopig onduidelijk. Het Forum, dat nog 
zelden bijeenkomt, zal zich daarover 
eerst beraden. 

ONGEOORLOOFDE 
KIESCAMPAGNE? 
In de wet betreffende de beperking en 
controle van verkiezingsuitgaven, de fi
nanciering en open boekhouding van 
politieke partijen, staat vermeld dat en
kel natuurlijke personen aan partijen, 
kandidaten of politieke mandatarissen 
giften kunnen schenken. Er rijzen daar
bij evenwel heel wat vragen over de 
interpretatie van de wetgeving en de 
mogelijke omzeiling ervan. 
Dat sommigen een bijzondere creati
viteit aan de dag leggen om de wet naar 
eigen goeddunken te interpreteren, mis
schien zelfs te omzeilen, blijkt uit vol
gend voorbeeld. Zo richtte de afdeling 
Roeselaere van de Centrale voor So

cialistisch Cultuurbeleid een wielerwed
strijd ,Patrick Hostekint' in. Hostekint is 
de vrijmoedige SP-senator die in de 
Rwanda-commissie de CVP niet spaart 
en bovendien al eens graag zijn eigen 
partijleiding de haren in doet strijken. 
Misschien zal hij nu op het matje worden 
geroepen omwille van zijn nogal on
handige, niettemin oprechte uitspraak. 
Zonder enige schroom verklaarde hij dat 
de oprbrengst van de wielerwedstrijd 
voor zijn kiescampagne zal worden aan
gewend. 

„Daar is niets onwettigs aan", aldus de 
SP-senator. VU-kamerlid Annemie Van 

de Casteele denkt er enigszins anders 
over. De .koers' werd immers door be-

Niet 

iedereen 

verlaat de VRT 

(zie ook 

biz. 18). 

drijven gesponserd en dat is op zijn minst 
een aanfluiting van de ,geest' van de wet. 
Annemie Van de Casteele speelde de 
informatie aan kamervoorzitter Ray

mond Langendries (SP) door met de 
vraag het dossier aan de Controlecom
missie voor te leggen. „Indien dit een 
achterpoortje in de wet blijkt te zijn dat 
toelaat dat bedrijven op een fiscaal aan
trekkelijke manier verder financiële 
steun aan politici kunnen verlenen, zul
len wij daartegen inititiatieven nemen." 

NPCNAARAF 
Toen bekend raakte dat de federale 
werkgroep-Langendries, bestaande uit 
de meerderheidspartijen én PRL-FDF, 
een onvervalst en vaag compromis be
dongen over de decumul dan had dit 
voornamelijk tot doel de NPC-gesprek-
ken in het Vlaams parlement te door
kruisen. Daar hadden de partijen met het 
principe ingestemd om een parlementair 
mandaat niet langer te combineren met 
een locaal mandaat. 

In de werkgroep-Langendries wou men 
zover niet gaan. SP-voorzitter Louis Tob

back was van mening dat het Vlaams 
parlement zich riaar de dictaten van de 
federale meerderheidspartijen moest 
schikken. Daarop haalde VU-fractielei-
der in het Vlaams parlement, Paul Van 

Grembergen, bijzonder zwaar naar de 
meederheidspartijen uit. „Zullen de 
voorzitter van het Vlaams parlement en 
de minister-president, respectievelijk 
Norbert De Batselier (SP) en Luc Van den 

Brande (CVP) zomaar hun onderge
schikte rol aanvaarden?", zo vroeg Van 
Grembergen zich af. 
Jazeker, de partijen in het Vlaams par
lement konden verleden week, zo werd 
medegedeeld, „geen vergelijk vinden." 
De VU stapte reeds uit het overleg, 
omdat ze niet langer kon aanvaarden dat 
de daden geenszins aansluiting vonden 
bij de princiepsverklaringen. Nu blijkt 
dat noch over de decumul, noch over de 
beperking van de duur van een mi
nisterambt, noch over de opkomstplicht, 
noch over de herwaardering van de 
parlementaire democratie een akkoord 
kon worden bereikt. Bij dit alles stonden 
CVP en SP op de rem. 

REGIONALISERING 
GEMEENTEWET 
In opdracht van Vlaams minister voor 
Brusselse Aangelegenheden, Anne van 

Asbroeck (SP), voerden de VUB-poli-
tologen Kris Deschouwer en Jo Beulens 

een onderzoek naar de haalbaarheid van 
de samenvoeging van de 19 Brusselse 
gemeenten. De wetenschappers van de 
Vrije Universtiteit Brussel baseerden zich 
vooral op financiële criteria. Het is im
mers bekend dat de Brusselse gemeenten 

10juhl997 



Se non è vero... 
„Ze hebben al hun oude rommel terug in de etalage 

gehangen." 
- „Het mantelpakje dat hier vorige week ook al in de 
winkel hing, is niet afgeprijsd. Zo proberen ze ons te 
lokken, natuurlijk!" 

f „Ja, en moet je horen: de leren jassen die hier het hele 
seizoen gehangen hebben, zijn gewoon niet meer te 
vinden! Tja, het personeel houdt natuurlijk de beste 
stukjes voor zichzelf!" 
- „Wat er ook van zij: het was zo goedkoop dat ik maar wat 
meer stuks meegenomen heb." 

i •'• „Inderdaad: onderbroeken en lakens zijn dingen die je 
toch altijd kan gebruiken. Trouwens: als je er nu drie 
koopt, krijg je er één gratis." 
- „Ik kom vandaag alleen maar kijken. Dat kost niets en 
het is toch plezierig. Alleen als ik iets zie hangen wat ik kan 
gebruiken, neem ik het mee." 

„Ik kijk rond of ik niks vind voor mijn echtgenoot. 
Dan kom ik later met hem wel terug om te kopen. Ik krijg 
hem gewoonlijk geen winkel in." 
- „Verdorie, wat is het weer druk. En dan die handelaren 
maar klagen dat ze niets verdienen." 

„Echt mooie dingen hangen er niet tussen. Ik heb al 
veel winkels gezien waar de nieuwe collectie al in de 

etalage hangt." 
- „Ik wacht nog even met kopen. Over een paar weken zijn 
die stukken nog goedkoper." 

„Jeans is weer niet afgeprijsd." 
- „Ja, daar staat wel op '30% korting', maar als ik dat 
gewassen heb, is het minstens voor de helft gekrompen 

„Zo'n lage prijzen: daar kan je het niet zelf voor 
maken!" 
- „Ik moet nog iets nieuws hebben voor de zomer, want ik 
heb nooit iets om aan te doen." 

(Van onze man tussen de rekken) 

• DOORDEWEEKS # 

met zware budgettaire moeilijkheden te 
kampen hebben. 
De politologen stellen voor de 19 ge
meenten niet samen te voegen. „Wie de 
financiële ongelijkheid in Brussel in 
kaart brengt, ziet concentrische cirkels 
ontstaan. Een fusie-operatie gestoeld op 
geografische nabijheid biedt geen op
lossing." 
Daartegenover pleiten de wetenschap
pers voor de regionalisering van de ge
meentewet. Op die manier kan elk ge
west voor zijn interne bestuurlijke or
ganisatie de gewenste structuur uitte
kenen. Opdat de geringe aanwezigheid 
van Vlamingen in de Brusselse gemeen
ten niet tot discriminatie zou leiden, 
stellen de wetenschappers voor de ge
meentelijke gemeenschapsbevoegdhe
den naar de Vlaamse Gemeenschaps-
Comissie (VGC) over te hevelen. Ove
rigens staat de regionalisering van de 
gemeentewet reeds in het Sint-Michiels
akkoord ingeschreven. Dit werd nog niet 
uitgevoerd ondanks aandringen van de 
VU. 

RAND BIJ BRUSSEL 
Dat de gemeentewet dringend geregi
onaliseerd moet worden, staat buiten 
kijf. Met de naleving van het territo
rialiteitsbeginsel, met het respecteren 
van eikaars grenzen wordt al te vaak een 
loopje genomen. Daardoor neemt de 
verfransing in de randgementen rond 
Brussel toe. Er is de druk, er zijn de 
openlijke aanvallen en de onwettige ini
tiatieven van de Franstalige gemeen
schap dat zowel Brussel als Wallonië 
omvat. 
Vaak worden ook op sluimerende wijze 
beslissingen genomen die de band tussen 
het tweetalige gebied Brussel en het 
eentalige randgebied versterken. Zo viel 
tot nu toe de BTW-controledienst voor 
de zes Vlaamse randgemeenten met taai-
faciliteiten onder de Vlaamse directie 
Mechelen. Voor diezelfde gemeenten 
ressorteert de controledienst voor de 
directe belastingen onder de tweetalige 
directie Brussel. 

Het ministerie van Financiën is nu van 
plan om biede controlediensten vanaf 1 
oktober onder de tweetalige directie 
Brussel te doen vallen. Opvallend is dat 
de fiscus ook de Vlaams-Brabantse ge
meente Bever, dat tevens een specifiek 
taaistatuut heeft, bij Brussel inlijft. De 
Vlaamse Volksbeweging (WB) spreekt 
van „een verbrusseling van de facili
teitengemeenten." 

VAKKtNSPEST 
40.000 varkens wacht de dood. De die
ren zijn aangetast door een pesthaard. 
Een grote varkensfokker uit het Lim
burgse Bocholt deed ondanks het uit

breken van de pest bij de noorderburen 
een beroep op Nederlandse veevoeders 
voor varkenstransporten. 
Op die manier werd het virus binnen
gehaald. De varkenspest heeft zich reeds 
over vijf bedrijven uitgebreid. In de 
provincie Limburg werden in totaal 
16.000 varkens in 18 bedrijven geslacht. 
Ook in 34 andere varkensbedrijven in 
Limburg moet ,preventief' geslacht wor
den. 

In West-Vlaanderen kampt men met het
zelfde probleem. In Koolskamp, Zwe-
vezele, Tielt, Wevelgem en Ledegem 
werden reeds biggetjes afgemaakt. Er 
wordt gevreesd dat nog meer dergelijke 
voor de boeren uiterst onpopulaire 
maatregelen zullen genomen worden. 
Zo zijn er in West-Vlaanderen niet min

der dan 101 iage-risicobedrijven. De 
kans dat het virus daar is overgedragen 
wordt voorlopig klein geacht. 
De hele operatie kost de boeren veel 
geld. Er worden voor 275 miljoen com-
pensatiekosten voorzien. Dat is het be
drag dat de overheid zal uitbetalen. Vele 
boeren zullen niettemin van nul af aan 
moeten herbeginnen. 
Dat ze door het ministerie van Land
bouw, noch door de bevoegde minister 
Karel Pinxten (G/P) geïnformeerd wer
den over de preventieve slachtingen, 
heeft kwaad bloed gezet. Overigens wij
zen de kleine boeren de grote industriële 
bedrijven als schuldige aan. Het wordt 
tijd dat Pinxten afdoende maatregelen 
neemt opdat pesthaarden worden ver
meden. T/W was echt modderbad. 

Het Vlaams Blok bestaat 20 jaar. De partij doet verwoede 
pogingen om aanvaardbaar te worden, om niet langer 

in het politieke bedrijf als,paria' te worden beschouwd. Na 
de tocht door de woestijn ligt de strategie voor de hand. 

Vooral in Antwerpen en in Brussel mikt het Blok op 
bestuursdeelname. 

BedenkelUke 
evolutie 

Het Blok trad voor het eerst aan tijdens de 
verkiezingen van december 1978. Twee 
vu-dissidenten Karel Dillen van de Viaams 
Nationale Partij en Lode Claes van de 
Vlaamse Volkspartij sloegen de handen in 
elkaar uit onvrede met het Egmontpact 
en de rol die de VU tijdens deze staats-
hervormingsronde uitoefende. In werke
lijkheid stapte Dillen al in 1972 uit de VU, 
HIJ kon niet aannemen dat de VU definitief 
afstand nam van de paramilitaire Vlaamse 
Militanten Orde (VMO). Dat de partij evo
lueerde van een zweeppartij naar een 
beleidspartlj, kon Dillen evenmin aanvaar
den. Bovendien voldeed de VU niet aan de 
door Dillen gewenste autoritaire staats
orde. Terwijl hij er ook op uit was het 
onafhankelijk Vlaanderen zonder overleg 
of via parlementaire weg uit te roepen. 
Lode Claes op zyn beurt was steeds een 
voorstander geweest van het meerder
heidsprincipe. De Vlamingen moesten 
binnen de unitaire staat de meerderheid 
verwerven. Claes dacht daarbij te kunnen 
steunen op de Franstalige liberalen van de 
haute finance, met wie hlj goede con
tacten onderhield. Claes' project was niet 
realistisch. Hij wilde niet inzien dat er ook 
een Waalse gemeenschap bestaat. 
Wanneer In 1978 Claes niet en Dillen wel 

werd verkozen, gingen ze uit elkaar. Dillen 
werd de voorzitter voor het leven van het 
Vlaams Blok. Zowel in 1981 als in 1987 
kwam hij in de kamer terecht. Het Blok 
stelde toen niet veel voor, vooral het IJzig 
stilzwijgen van Dillen viel op en niemand 
maakte zich druk om de partij, in 1987 en 
vooral in 1991 zou dat veranderen. De 
inbreng van de jonge garde met Flllp 
Dewinter en Ceroif Annemans wierp 
vruchten af. Beiden maakten gebruik of 
beter misbruik van maatschappelijke pijn
punten die politici - tot dan toe - nau
welijks aan het hart lagen: de stadsver
loedering, het gevoel van onveiligheid en 
vooral het migrantenvraagstuk. Toen het 
Blok op 21 november 199118 zetels in de 
wacht sleepte, stak een golf van ver
ontwaardiging op. Het In 1992 voorge
stelde 70-punten-programma, dat ge
tuigde van een hatelijke campagne tegen 
vreemdelingen en fundamenteel in strijd 
is met de rechten van de mens, lokte 
massale betogingen uit. Intellectuelen, 
Journalisten, diverse sociologen, meer
dere politici deden er alles aan om het 
racistische en extreem-rechtse Imago van 
het Vlaams Blok aan te tonen. 
Het heeft met mogen zijn. Het Vlaams Blok 
blijft erop voomitgaan. En er doet zich 

bovendien een bedenkelijke evolutie 
voor. Er worden nog zelden aanzetten 
genomen om het Vlaams Blok in het 
defensief te dringen, om de werkelijke 
beweegredenen van de partij te onthul
len. Integendeel, het Blok plaatst de an
dere partijen in een verdedigende stelling. 
Daarbij gaat de partij zorgvuldig en tac
tisch handig tewerk, in beperkte kring, 
tussen pot en pint wordt samen met de 
militanten gebruik gemaakt van de meest 
crapuieuze taal. In het openbaar, voor de 
camera's wordt elke al te aanstootge
vende of Illegale uitspraak vermeden. Wie 
vandaag wil bewijzen dat het Blok een a-
democratlsche, racistische of extreem
rechtse partij Is, krijgt lik op stuk. wordt 
zelfs verdacht gemaakt, want heeft zo
gezegd onvoldoende argumenten op zak. 
Tot voor kort raakten Blok-mandatarlssen 
betrokken bij vechtpartijen, kwamen 
volksvertegenwoordigers als Xavler Buls-
seret, John Spinnewijn en Wim Verrycken 
in aanraking met het gerecht. Verieden 
week kwam het Blok op straat, in Gent, 
tegen de ,anderen', tegen het geweld van 
,niet-democratische krachten' die het be
staansrecht van een ,democratisch ver
kozen partij' ontnemen. Aanleiding tot de 
Blok-betoging vormde de aangestoken 
brand in het Gentse lokaal De Roeland. 
Overigens kreeg Blok-pariementslld Fran
cis Van den Eynde verleden week een 
aantal rake klappen geïncasseerd. Van den 
Eynde maakt gewag van een ,politieke 
aanslag'. 

Enkel de VU heeft tegen deze geweld
dadigheden protest aangetekend. Onver
standig is dat de andere partijen zwijgen 
als vermoord. Het Is dan ook niet denk
beeldig dat de martelaarsrol waarin het 
Blok wordt geduwd - misschien werd deze 
rol door de partij zelf uitgelokt - ge
combineerd met het democratisch sausje 
dat over het programma wordt gegoten, 
electorale winst zal opleveren. 

(evclc) 
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stof tot spreken 
„Dit soort publicatie is van aard om de 
statistische informatie in de ogen van 
kritische lezers in diskrediet te brengen en 
om aan te zetten tot ongeoorloofde 
conclusies of zelfs gedragingen bij minder 
kritische lezers. Daarom houdt het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
eraan om de grootst mogelijke reserve te 

formuleren omtrent de inhoud van deze 
brochure." Vit een antwoord van minister 
Di Rupo aan senator Joëlle Milquet (PSC) 
over de juistheid van de in Brussel 

verspreide brochure van het Vlaams Blok. 
Ook nog dit: „Een ander geval van 
verwarring: het totale aantal 
buitenlanders dient als illustratie voor 
besluiten over de islamieten, die slechts 
een gedeelte vormen van de niet-Belgische 
personen." En dit: „De 
interpretatiemethode zit vol lacunes." 
Eigen cijfers eerste 

^ W E T S T R A A T ^ 

,e Rwanda-commissie heeft op 50 juni haar 
hoorzittingen afgesloten. Daarmee heeft 

ze één periode in haar werl<zaamheden achter de 
rug. In de nnaand juli wordt een verslag gemaakt, 

met daarin eindconclusies, verantwoordelijkheden 
en aanbevelingen. Voor de VU heeft Bert Anciaux in 

de commissie zitting, en hij ziet al een aantal 
conclusies zich aftekenen. 

Rwanda-commissie 
aan besiuiten toe 

De reeks van hoorzittingen werd met (ex-
)ministers Claes, Delcroix, Dehaene en 
Poncelet afgesloten. Zij moesten, elk voor 
hun bevoegdheid en periode, uitleg geven 
bij de terugtrekking van de VN-troepen 
in april 1994 uit Rwanda en bij de 
eventuele lessen die zij uit de gebeur
tenissen hebben getrokken. 

DELCROIX 
De verantwoordelijkheid die ex-minister 
van Landsverdediging Leo Delcroix 
(CVP) heeft gehad in de tragische ge
beurtenissen van 7 april 1994 in Kigali is. 

in de senaatscommissie Rwanda, steeds 
duidelijker geworden. Het is Delcroix die 
reeds in oktober 1993 het aantal uit
gestuurde Belgische militairen wilde be
perken. Eerst stelde hij dat 200 i 300 
militairen het maximum was; later moest 
hij er 450 toestaan. Een verkennings-
eenheid van het leger was nochtans voor
dien tot het besluit gekomen dat, in het 
licht van de eigen veiligheid, 600 man het 
absolute minimum was. Daardoor was 
België niet bij machte om de zogenaamde 
snelle interventiemacht te leveren. Had 
België deze op 7 april 1994 gehad, dan 

Defedei'aiisering 
wetenschapsbeleid 
staatshervorming van het 
tt, voorgezeten door Johan 
enst dat het wetenschaps-
sbeleid gedefederaliseerd 
:ht van de Vlaamse regering 
ling van een nieuwe staats-
ct de commissie aan de re-
ngen over. Daarbu ligt het In 
aar een zo ruim mogeilJi<e 
even. Eerder werd een ver-
Dm de i<indert)ijsiagen en de 
len naar de gemeenschap-
elen. Ooi< over het principe 
racöa/pacf werd tussen VU. 
<l<oord bereikt. Het principe 
f „de aangelegenheden die 
ng zijn voor de ontwikkeling 
^ en de werkgelegenheid in 
een globaal akkoord moet 
tussen de sociale partners 

Li als dat op fóderaal niveau 

woepsdag 2 juli waren VU, 
ning dat een federaal de-
snschapsbeleid niet langer 

noodzakelijk is. Ter vervanging pleiten de 
partyen voor samenwerkingsverbanden die 
vanuit de deelstaten worden uitgebouwd. 
De deelstaten zouden dan ook bevoegd 
worden voor het wetenschaps- en tech
nologiebeleid, met inbegrip van de financiële 
middelen. 
Dat meerdere partijen zich achter deze 
krachtlijn scharen Is geen toeval De politieke 
wereld ondersteunt de wens van de Vlaamse 
wetenschappelijke wereld. De bewering dat 
alleen (sommige) Vlaamse politieke partijen 
aan de staatshervomingskar duwen, houdt 
dan ook geen steek. Het is in belangrijke 
mate op basis van hoorzittingen met in
stellingen ais de Vlaamse Universitaire Raaó 
(VUR) dat een consensus over de defe-
deraliserlng tot stand kwam. Uit talrijke be
sprekingen en hoorzittingen bleek immers 
dat de huidige bevoegdheidsverdeling tot 
meerdere problemen leidt. Overigens zijn de 
sinds 1996 gehanteerde communautaire 
verdeelsleutels Inzake wetenschaps- en 
technologiebeleid ongunstig voor Vlaande
ren. 

In tegenstelling tot andere leden van 
de Rwanda-commissie heeft Bert 

Anciaux niet openlijk voorde Hutu's, 
noch voorde Tutsi's partij gekozen. 

waren Lotin en zijn 9 para's misschien 
gered kunnen worden. 
De verantwoordelijkheid van Delcroix 
duikt nog op bij het zoeken naar andere 
contingenten bij de samenstelling van 
UNAMIR. De andere contingenten wa
ren absoluut niet geloofwaardig. De Ben-
gladeshi, die de snelle interventiemacht 
kregen toebedeeld, hebben zelfs op 7 
april 1994 bevelen geweigerd. Ze konden 
met moeite de pantservoertuigen bestu
ren en waren slecht opgeleid. De „zoek
tocht" van Delcroix naar steun van Oos
tenrijkse of Canadese troepen aan UN
AMIR had misschien iets ijveriger ge
kund. 

Ook het anti-Belgisch klimaat in Rwanda 
heeft Delcroix wellicht onderschat. Dat 
er extreme Hutu-milities, de zogenaamde 
Interahamwe, werden opgericht in de 
marge van de MRND-partij van Ha-
byarimana, was Delcroix bekend. Dat 
Radio Mille Collines anti-Belgische haat-
programma's de eter in stuurde wist hij 
ook. Het bezoek dat Delcroix in maart 
1994 naar Rwanda bracht, werd trou
wens voorbereid door Rika de Backer, 
CVP-coryfee en eminent lid van de Chris
ten-Democratische Internationale. Deze 
gewezen minister had zeer goede relaties 
met het Habyarimana-regime en zorgde 
ervoor dat er tijdens de Delcroix-reis 
„geen anti-Belgische gevoelens aan het 
licht konden komen." Daarvoor had ze 
goede contacten met Eugene Nahimana, 
toenmalig MRND-woordvoerder in Bel
gië. De parlementsleden die Delcroix 
vergezelden, waaronder VU-parlements-
lid Helly Maes, werden voorzien van een 
quotatie (non-favorable, favorable...), 
zodat Habyarimana wist welk vlees hij in 
de kuip had. Ook daarvoor zorgde Rika 
de Backer, in een soort ,parallelle di
plomatie'. Minister Delcroix, en met hem 
een hele resem parlementsleden en jour
nalisten, werden dus (bewust) misleid 
over het bestaan van anti-Belgische ge

voelens in Rwanda, en meer bepaald in de 

directe omgeving van de president. 

DE LEGERTOP 
De politieke verantwoordelijkheid is 
slechts een deel van de werkelijkheid. 
Uiteraard zijn ook verantwoordelijkhe
den binnen het leger te leggen. Als majoor 
Maggen in de Rwanda-commissie kwam 
zeggen dat hij, als rechterhand van UN-
AMIR-topman Dallaire, de ochtend van 7 
april Dallaire zelf hoorde spreken over 3 
doden, en daarmee niets heeft aange
vangen, dan stellen zich vragen. Als we in 
de commissie moeten aanhoren, dat ka
pitein Theunissen van de 16de com
pagnie, al om 7u. 's ochtends en later 
nogmaals om lOu., heeft voorgesteld om 
de 10 bedreigde para's te gaan ontzetten, 
en dat hij dat niet mocht, stellen zich 
andermaal vragen. Zijn overste, kolonel 
Dewez, heeft het voorstel geweigerd, om
dat hij onvoldoende besefte hoezeer de 
groep-Lotin bedreigd werd. 

DE GENOCIDE 
Naast de moord op de para's moest de 
commissie zich tevens buigen over de 
genocide die in april-mei 1994 in Rwanda 
naar schatting 800.000 slachtoffers heeft 
gemaakt. Deze volkerenmoord, die in 
grote mate de Tutsi-bevolking en mindere 
mate de gematigde Hutu's heeft getrof
fen, is dermate gruwelijk dat ze de aan
dacht van de commissie moest opeisen. 
De actoren van deze genociden zijn stil
aan duidelijk. Vooral de Interahamwe-
milities hebben de genocide actief uit
gevoerd. Allicht heeft ook het Rwandese 
leger hierin een rol gespeeld. Over de 
,planning' van de volkerenmoord is min
der duidelijkheid. Sommigen willen de 
schoonfamilie van Habyarimana beschul
digen, maar veel bewijzen zijn er niet. Dat 
de genocide evenwel gepland was, wordt 
minder betwijfeld. Over eventuele 
moordpartijen van het FPR (Tutsi-re-
bellen die nu aan de macht zijn) is ook al 
de grootste onduidelijkheid. Sommigen 
willen het bewijzen, maar het lukt hen 
niet. Het is betreurenswaardig dat be
paalde commissieleden openlijk voor de 
Hutu's partij hebben gekozen en anderen 
openlijk voor de Tutsi's. Bert Anciaux 
heeft zich daarvoor steeds kunnen hoe
den. 

Over de moord op de 10 para's en over de 
genocide zal wel altijd onduidelijkheid 
blijven bestaan. Toch is het aangewezen 
dat de commissie aan de voltallige senaat 
een sterk rapport voorlegt. Met dat rap
port zal de regering en de legertop in de 
toekomst rekening moeten houden. Het 
rapport moet ook de durf hebben om 
verantwoordelijken met naam aan te dui
den. 

Zeger Collier 

Defedei'alisering 
wetenschapsbeleid 

De commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement, voorgezeten door Jotian 
Sauwens (VU) wenst dat het wetenschaps-
en technologiebeleid gedefederaliseerd 
wordt, in opdracht van de Vlaamse regering 
en in voorbereiding van een nieuwe staats-
hervomlng maakt de commissie aan de re
gering aanbelevlngen over. Daarbu ligt het In 
de bedoeling naar een zo ruim mogelijke 
consensus te streven. Eerder werd een ver
gelijk gevonden om de kinderbijslagen en de 
gezondheidszorgen naar de gemeenschap
pen over te hevelen. Ook over het principe 
van een Vlaams sociaal pact fjQtü tussen VU. 
CVP en SP een akkoord bereikt. Het principe 
houdt in dat voor „de aangelegenheden die 
van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling 
van de economie en de werkgelegenheid in 
Vlaanderen aan een globaal akkoord moet 
gewerkt worden tussen de sociale partners 
op Vlaams niveau als dat op fóderaal niveau 
niet mogelijk is" 
Verleden week woepsdag 2 juli waren VU, 
CVR SP van mening dat een federaal de-

artement Wetenschapsbeleid niet langer 

noodzakelijk is. Ter vervanging pleiten de 
partyen voor samenwerkingsverbanden die 
vanuit de deelstaten worden uitgebouwd. 
De deelstaten zouden dan ook bevoegd 
worden voor het wetenschaps- en tech
nologiebeleid, met inbegrip van de financiële 
middelen. 
Dat meerdere partijen zich achter deze 
krachtlijn scharen Is geen toeval De politieke 
wereld ondersteunt de wens van de Vlaamse 
wetenschappelijke wereld. De bewering dat 
alleen (sommige) Vlaamse politieke partijen 
aan de staatshervomingskar duwen, houdt 
dan ook geen steek. Het Is in belangrijke 
mate op basis van hoorzittingen met in
stellingen ais de Vlaamse Universitaire Raaó 
(VUR) dat een consensus over de defe-
deralisering tot stand kwam. Uit talrijke be
sprekingen en hoorzittingen bleek immers 
dat de huidige bevoegdheidsverdeling tot 
meerdere problemen leidt. Overigens zijn de 
sinds 1996 gehanteerde communautaire 
verdeelsleutels Inzake wetenschaps- en 
technologiebeleid ongunstig voor Vlaande
ren. 
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O ver de algemene lichamelijke conditie van de 

Vlaamse jongeren worden onheilspellende 

berichten de wereld ingestuurd. Hoewel in 

Vlaanderen heel wat initiatieven bestaan om de 

jeugd actief te laten sporten - denken we maar aan 

jeugdwerking in sportclubs of aan de talloze 

sportkampen - loopt het jeugdsportbeleid 

duidelijk mank. 

Een aantal elementaire zaken ontbreekt 
om de lichamelijke ontwikkeling te sti
muleren en de fysieke conditie bij kin
deren op te vijzelen. Nauwelijks twee uur 
lichamelijke opvoeding in het onderwijs, 
al te schaarse financiële middelen voor de 
jeugdsport en een algemeen te kort aan 
degelijk opgeleide jeugdtrainers zijn zo
wat de ergste tekortkomingen. 

VIJF PIJLERS 
Een betere afstemming en wisselwerking 
tussen school en sportclub is aangewezen 
om tot een trendbreuk te komen. Vanuit 
een consequente invulling van de ver
schillende onderwijspijlers binnen het les-
senrooster in het basisonderwijs kan de 
aanzet gegeven worden. Het kan leiden 
tot een kruisbestuiving tussen school en 
sportclub met beloftevolle perspectieven 
tot gevolg. 

In het lager onderwijs zijn de verschil
lende vakken te catalogeren binnen vijf 
onderwijspijlers: taal, wiskunde, wereld
oriëntatie (WO), muzische opvoeding 
(MO) en lichamelijke opvoeding (LO). 
Onderwijsdeskundigen, pedagogen en 
opvoeders beschouwen deze vijf pijlers 
als gelijkwaardig, even waardevol en 
noodzakelijk om tot een harmonieuze 
ontwikkeling te komenf De praktijk leert 
echter dat de eerste drie opleidingen (met 
20 lesuren) ruim aan hun trekken komen. 
Voor muzische opvoeding (met 4 uren) en 
lichamelijke opvoeding (met 2 uren) is dit 
allerminst het geval. De balans moet en 
kan evenwel in evenwicht gebracht wor
den. 

Een normale schoolweek telt 28 lesuren, 
waarvan 18 in de voor- en 10 in de 
namiddag. In de voormiddag dienen de 
cognitieve vakken onderwezen te wor
den. Dan zijn de kinderen mentaal fris en 
geconcentreerd. De namiddag moet 
ruimte bieden voor expressie, creativiteit, 
sport en spel. In deze context kan elk 
kind, buiten een extra stimulans muzische 
vorming, dagelijks (uitgezonderd woens
dagnamiddag) één uur LO krijgen. Leer-
krachten-LO worden m.a.w. pas vanaf 13 
uur mgeschakeld en voor de lessen LO 
kunnen ze op de medewerking rekenen 
van de klasleerkracht. De LO-leerkracht 
tekent evenwel het pedagogisch project 
van zijn/haar school uit wat deze on-
derwijspijler betreft om vervolgens de 
sportactiviteiten te leiden en te coör
dineren. 

Om toch de voltijdse betrekking rond te 
maken, wordt deze leerkracht LO „be
taald" verder ingeschakeld in ofwel bui
tenschoolse kinderopvang waardoor ook 
daar aan sport kan gedaan worden dan 
wel in een jeugdsportclub. Een dagtaak 
van 13 tot 19 uur staat hem of haar te 
wachten. 

DE VOORDELEN 
Deze ingreep mag echter geen hypotheek 
leggen op het hoog kennispeil dat in de 
Vlaamse basisscholen bereikt wordt. We 
mogen ook de vraag niet uit de weg gaan 
of nauwelijks 180 klasdagen op 365 (net 
niet de helft) wel volstaan om een con
tinuïteit in het leerproces te garanderen. 
Een herdachte invulling van het lager 
onderwijs, inclusief de nieuwe visie om
trent taak en opdracht van leerkrachten 
LO, biedt tal van voordelen: 
1. een uitgebalanceerd basisonderwijs 

met aandacht voor het cognitieve (le-

stap te laten zetten naar een sport
club, 

4. kinderen leren verschillende sporten 
op school kennen, waardoor ze bewust 
hun keuze kunnen maken; 

5. sportinitiatie gebeurt op school, de 
vervolmaking in de sportclub; 

6. opwaardering van de jeugdsportwer-

School en sport 
ren), het affectieve (gevoelens) en het 
fysieke (lichaam): 

een gevoelige stijging van het sport
gebeuren tijdens de schooluren; 
drempel verlagend om kinderen de 

king door inschakeling van profes
sionele en daartoe opgeleide bege
leiders; 

7. reahseerbaar met weinig bijkomende 
financiële middelen; 

8. jongeren worden aangezet tot een zin
volle en gezonde vnjetijdsbestedmg; 

9. op langere termijn leidt het tot een 
positieve invloed op de volksgezond
heid. 

Een ommekeer is realiseerbaar en de 
fysieke geschiktheid van onze jongeren 
zal er wel bij varen wanneer zowel de 
organisatoren van onderwijs als de be
leidsmakers in de sportwereld daadwer
kelijk nieuwe paden wensen te bewan
delen. 

Kris Van Dijck 

(De auteur is onderwijzer en voor de 

VU-fractie lid van de commissie 

Onderwijs van het Vlaams Parlement) 

Vlaams 

volksvertegen
woordiger 
Kris van Dljck 
houdt een 
pleidooi voor 
een betere 
wisselwerldng 
tussen 
sportclub en 
onderwijs. 

Bij ons dreigt hij helemaal vergeten te 
worden, maar In het Provencaalse Selllans 
waar hlJ zijn laatste levensjaren heeft ge
sleten, werd verleden week de Place Red de 
Bruyne In gebruik genomen. Nu de Ronde 
weer toert gaan onze gedachten natuurlijk 
naar Fredje, het werkertje van het peloton. 
Bij ons weten heeft hij nooit de gele trui 
gedragen, alhoewel hIj deze wel had ver
diend. Red kwam uit een flamingantennest 
en die gele trui op zwarte broek zou hem 
wel gestaan hebben!. 
Fned {zeg maar Fredje\) heeft zeker zes 
Ronderltten gewonnen, In de jaren 1954 en 
1956. Het was de tijd van Loulson Bobet, 
Charly Caul, Fredenco Bahamontes, de 
arend van Toledo. En van Ferdl Kubler, de 

• ACH ZO • 

vanwaar dat opkijken naar die coureurs? 
De Ronde van Rrankrljk had toen, nog meer 
dan nu, iets avontuurlijks. Er was nog maar 
weinig TV, je moest het met zwartwit foto's 
In de kranten stellen en met radioverslagen. 
En hier en daar al eens een TV-beeld over
genomen van Rijsel. Bij een klaskameraad 
had men vrij vlug een TV-toestel, een groot 
meubel waarin het veel te kleine scherm 
verborgen zat. Of je ging kijken door de 
rulten van een café waar, als het Rondetijd 
was, nog meer mannenvolk dan anders 
was. 

En natuurlijk wanen er ook de Rondekrantjes 
van Het Volk, met het verhaal van Tomas 

Place Fred Debruyne 
Zwitser die geen ploeg vond maar die met 
een samenraapsel van verschillende na
tionaliteiten toch mooie prestaties wist neer 
te zetten. En natuurlijk ook van Ockers, het 
kleine Stanneken die een abonnement op 
de groene trui had Tot Stanneken zich dan 
te pletter reed op de piste van het Ant
werpse Sportpaleis, Het was op 29 sep
tember 1956, hij droeg de regenboogtrui 
want Stanneken stond op het toppunt van 
zijn kunnen. Op 1 October Is hij dan ge
storven, toen ik de foto's in krant zag (het 
doodsbed, het omwonden hoofd) heb ik 
geweend. Ik was een supporter van Stan
neken, zoals ik er een was van Fredje. 1956 
was een triestig jaar: de opstand In Hon
garije, de mijnramp van Marcinelle en de 
dood van Stanneken Ockers.... 
Ouder geworden vraagt de mens zich af 

Pips en de tekening met de vertDorgen muls. 
En waarop een bergcol steevast door een 
hemdenboord rond een bergtop werd 
voorgesteld. 
Als Ik wat verder in mijn geheugen boor 
weet Ik dat mijn eerste liefde voor de Ronde 
Ingegeven werd op school, door een non 
nog wel. Zuster Leontine, Franciskanes en 
onderwijzeres die de jongensklassen van 
het vierde tot en met het achtste studiejaar 
onder haar vleugels had. En die dat met 
groot gezag deed. En die bovendien nog 
een uitstekende lerares was ook. 
Toen, tegen het einde van het dende tri
mester aan, de Rondetijd begon kleefde 
zuster Leontine een grote affiche tegen de 
muur, iets onder de foto van de toen nog 
celibataire Boudewijn. De affiche toonde 
het parcours van de Ronde van Frankrijk en 

daarrond de foto's van onze renners. De 
affiche hing er niet zomaar, maar gaf de 
gelegenheid om ons over het land Franknjk 
te ondenwijzen. Achtereenvolgens kwamen 
de grenzen, de bodemgesteldheid, de stre
ken en de nvieren, de steden en de de
partementen aan bod. 's Anderendaags de 
bodemrijkdom en de ritten die over de 
bergen liepen. Aan de hand van de Ronde 
leerde zuster leontine ons Frankrijk, de 
oudste dochter van Onze Moeder de Heilige 
Kerk van Rome, want als religieuze Het ze 
natuuriljk niet na het ook over de vele 
heiligdommen van Frankrijk te hebben. 
Waar de Ronde een belangrijke historische 
stad aandeed was het eventjes Geschie
denisles en leek het er bijna op dat Karel de 
Stoute en Flllps de Schone meereden. De 
jongens die na het achtste studiejaar naar 
fabnek of bouwwerf trokken pikten nog 
gauw en spelenderwijs iete mee over dat 
vreemde land Waar hun vaders met de 
duiven speelden 

Toen de les dan gedaan was verzocht zuster 
Leontine „haar mannen", zoals ze ons 
noemde, te bidden voor „onze jongens in 
de Ronde van Frankrijk". Toen een van ons 
haar vroeg waarom dat moest antwoordde 
de zuster-,. Opdat ze niet verioren zouden 
rijden I" 
Wat dat „verioren" echt betekende hebben 
wij natuuriljk maar achteraf begrepen. Ons 
Fredje is, denk Ik, nooit verioren gereden, 
want hij had een goede thuis. 
De dag dat men ergens, 't liefst in Beriare, 
voor hem een straatnaam onthult zal Ik op 
de eerste rij staan. Maar misschien trek Ik 
deze zomer wel eens naar Selllans, naar de 
Place Fred De Bruyne. 
Als ik niet verioren rijd, wel te verstaan! 

RJtemus 
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B io-producten zijn te duur omdat alternatieve 

landbouw meer kost dan de gangbare land- en 

tuinbouw. De verbruiker zou zich echter niet zozeer 

aan de kostprijs ergeren, maar vooral aan de 

onzekerheid. Tenslotte kan niemand zo maar zien of 

een product werkelijk zuiver geteeld werd of niet. 

^ L E E F M I L I E U ^ 

De consument 

zal bereid z|jn 
meer voor zijn 

groenten te 

betalen Indien 

hU er zeker 

van Is dat ze 
biologisch 

geteeld zyn. 
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Een doodgewoon pakje radijs dat bio
logisch geteeld werd moet met een label 
aangeboden worden. Zo'n label is niet 
zomaar te bekomen, want de betreffende 
bio-beroepsteler moet akkoord gaan met 
een strenge controle op zijn bedrijf en op 
zijn produrten. Dit mag zelfs gebeuren 
zonder voorafgaandelijke verwittiging. 
Bovendien mag de controleur ook in de 
bergplaatsen gaan snuffelen op zoek naar 
verboden hulpmiddelen, zo meststoffen 
als pesticiden. 

HANDENARBEID EN 
MECHANISATIE 
Hoewel ook alle bio-tuinen vrij moeten 
gehouden worden van onkruiden, wekt 
een bio-bedrijf, waar nooit het minste 
kruidje te zien is, argwaan op. Van de 

andere kant is het dan weer zo dat, indien 
de verbruiker bereid is meer te betalen 
voor producten met een betere uiterlijke 
kwaliteit, hij/zij dan ook maar bereid moet 
zijn om, binnen bepaalde grenzen, iets 
meer te betalen voor innerlijke kwaliteit. 
Want tenslotte is volbiologisch telen toch 

nepark van een bio-beroepsteler is iets 
uitgebreider dan dat van de gangbare land
en tuinbouwer. Naast de ploeg om ondiep 
te ploegen of de spitmachine, de twee 
vormen van cultivator (diep en ondiep), 
moet de bio-teler ook nog beschikken over 
een brander, te koppelen aan of te plaatsen 
(gasflessen) op de tractor; of de Raabe-
Karcher om onkruiden mechanisch te be
strijden. Dat alles neemt niet weg dat er 

Bio-producten zUn 
niet te duur 

iets méér dan het niet aanwenden van 
pesticiden en de grote verscheidenheid van 
andere hulpmiddelen, chemische mest
stoffen op kop. 
Het zal verwonderen, maar het machi-

nog steeds handmatig moet gewied of 
gedund worden. De meeste van deze ma
chines zijn voorlopig niet beschikbaar van
uit de loonwerker. Maar hoe meer mensen 
bio gaan telen, hoe groter de kans om 

Lufthansa serveert biologisch 
Bij Lufthansa bestaat een Werkgroep Mi
lieu, en dat laat zich voelen. De maat
schappij biedt op zijn Noord-Atlantische 
vluchten de keuze aan tussen „klassieke" 
en biologische maaltijden. Er zijn plannen 
om die keuze ook op andere vluchten in te 
voeren. De pesticidenlobby en Bayer AC 
bombardeerden Lufthansa met veront
ruste brieven; het gaat Immers nu reeds 
om zo'n 20.000 menu's per maand. De 
Werkgroep Milieu van Lufthansa gaat ech
ter door. 

BIOLOGISCH BOEREN 
In 1995 bedroeg in België het totaal aantal 
ha waarop biologisch geteeld werd 3594 
ha tegenover 2682 ha in 1994. Hiervan 
was 2033 ha akker- en weiland, 219 ha 
groenten en 154 ha fruit. Van de totale 
oppervlakte neemt Vlaanderen 739 ha 
voor zijn rekening (640 ha in 1994). In 
Wallonië is er een sterkere groei vooral in 
de veehouderij: in 1995 was er 1790 ha 
biologisch grasland, in 1996 was dat al 
2608 ha. 
De biologische landbouw groeit bij ons 
traag maar zeker, in de ons omringende 
landen merkelijk vlugger. Zo mocht men 
In î "ankrijk in 1996 150 nieuwe bedrijven 
in omschakeling noteren wat het totaal 
aantal bedrijven op meer dan 4000 
brengt. 
Ter rechtvaardiging van de hogere prijzen 
van de biologische producten wordt wel 
eens verwezen naar de minder opbrengst 
tegenover de producten in de klassieke 
teelt. Bij tarwe is dat verschil bijna de helft. 
Waar de opbrengst in de conventionele 
landbouw voor tarwe gemiddeld 9 ton per 
ha is, bedraagt die In de bioiogische land
bouw slechts 5,8 ton per ha. Deze cijfers 

zijn een betrouwbaar gemiddelde geno
men over verschillende jaren. 

ZWEDEN 
Momenteel telt Zweden 8400 biologische 
boeren. Zij bewerken in totaal 140.000 ha 
wat overeenkomt met 5% van de land-
bouwoppervlakte (In België teilen we mo
menteel slechts 0,2), De overheid staat 
duidelijk achter de biologische teelt en 
stelt als doel om tegen het jaar 200010% 
van de landbouwoppen/lakte biologisch 
te krijgen. Zij steunt de biologische be
weging ook financieel: 250 miljoen fr. 
voor voorlichting, 450 miljoen fr. voor 
onderzoeken ontwikkeling en 850 miljoen 
fr, voor subsidie van de bedrijven. 

DUITSLAND 
Ter gelegenheid van de Crünen Woche in 
Berlijn werd door de universiteit van Ros
tock een steekproef gehouden onder 
1559 verbruikers, 63% kochten regelmatig 
biologische producten. De verse groenten 
beslaan 70% van het koopbudget van de 
biologische producten 20% van de on
dervraagden vinden de oprichting van 
verbruikersorganisaties voor biologische 
producten aan te raden en willen voor 
informatie 100 tot 200 fr. per maand 
neertellen. 65% van de ondervraagden 
koopt de biologische producten omdat ze 
gezonder en milleuvriendeiijker zijn dan 
de gangbare. 32% menen dat de bio
logische producten beter smaken. De uni
versiteit stelt een groeiende belangstel
ling vast voor biologische producten. 

OOSTENRIJK 
Oostenrijk is in Europa het land met de 
meeste biologische bedrijven, ni. meer 

dan 20.000. De afzet gebeurt er vooral 
langs grootwarenhuizen. Het zijn vooral 
Spar en Billa die er de markt voor bi
ologische producten georganiseerd heb
ben en ook samen 60% van de markt 
bezitten. Momenteel hebben ztj In hun 
gamma 90 verschillende biologische pro
ducten waar er voor 2 jaar nog maar 13 
waren. 
Marktstudies voorzien in 1997 een ver
koop van 60 miljoen liter melk, 3.000 ton 
aardappelen en 5.000 ton graan. Uitvoer 
gebeurt vooral naar Duitsland. 

HECTARESTEUN 
Ter ondersteuning van boeren die bio
logisch willen gaan werken heeft de Eu
ropese Commissie een ha-steun opgelegd 
aan de deelstaten waarvan de Commissie 
een gedeelte voor haar rekening neemt. 
België betaalde in 1996 het minimum uit 
zijnde 32 miljoen fr. Dit komt neer op zo'n 
12.000 fr. steun per ha voor groenten en 
30,000 fr. voor fruit. In Nederland zijn die 
bedragen respectievelijk 50.000 fr, en 
100.000 fr. Daarenboven is in Nederland 
tot het Jaar 2000 een budget van 1,2 
miljard fr, uitgetrokken ter ondersteuning 
van promotie en campagnes rond bi
ologische producten. In België doet men 
alsof zijn neus bloedt wanneer wij steun 
vragen voor controle (nochtans erkend 
door onze overheid) om dan nog maar te 
zwijgen over promotie. Gelukkig loopt de 
provinciale overheid stilletjes warm voor 
de biologische teelt. Zo lopen er on
derzoeksprojecten rond biologische teelt 
in West-Viaanderen en investeert ook het 
provinciebestuur Limburg in voorlichting 
over biologische landbouw, 

ma oedapper 

hiervoor betaalbaarder oplossingen te vin
den; vooral dan langs de loonwerker om. 
Maar ook, hoe meer bio-producten aan
geboden worden, hoe matiger de prijzen 
aan verbruiker zullen worden en hoe vlot
ter het verdeelapparaat zal werken. 
Maar ook, hoe meer men de verbruiker, zij 
het langs de media om, weet te overtuigen 
dat hier een zeer strenge controle op staat, 
hoe meer die bereid zal zijn om een iets 
hogere prijs te betalen voor zuiver geteelde 
produaen. Ook de landbouwwetenschap 
zou zich meer ten dienste moeten stellen 
van de alternatieve land- en tuinbouw, in 
plaats van die te misprijzen of hautain weg 
te wuiven. De landbouworganisaties zijn 
wél bereid om in hun tuincentra bio
logische hulpmiddelen te verkopen, maar 
daar blijft het dan bij. Iedereen weet wel 
waarom. 

MINDER RENDEMENT? 
Er is inderdaad, vooral even na de om
schakeling, een minder rendement per 
oppervlakte-eenheid. Dit egaliseert zich 
geleidelijk aan, maar oogsten van bvb. om 
en bij de tien ton granen per ha bekomt 
men in de gangbare landbouw enkel ten 
koste van de inzet van een gans gamma 
dure, schadelijke hulpmiddelen. Dat is dan 
ook zo voor andere landbouwproducten; 
weliswaar heel wat gunstiger in de tuin
bouw. Waar dan weer meer manuren moe
ten besteed worden aan het vrijhouden 
van onkruiden. Dit handwerk zou geen 
probleem mogen zijn in tijden van steeds 
groter woidende werkloosheid. Maar dit 
heeft dan weer andere aspecten dan louter 
bereidheid. 

Wanneer productiviteit een begrip is waar
bij alle elementen op een rij moeten gezet 
worden, dan komt de bio-land- en tuin
bouw er bijzonder goed uit. Met een strikt 
minimum aan betoelagingen, praktisch 
zonder wetenschappelijke steun noch 
voorlichting, lukt de bio-teler er toch 
aardig in om producten van hoge waarde, 
ook voor het milieu, maar vooral voor de 
gezondheid en de weerstand van het in
dividu, aan te bieden. 
Trouwens, de modale burger, die al te 
dikwijls onderschat wordt in dit land, blijft 
het niet nemen dat zijn dagelijks voedsel 
moet geteeld worden met behulp van een 
gans gamma schadelijke tot zwaar giftige 
hulpmiddelen, die het leven in al zijn 
vormen aantasten en de weerstand van het 
individu sterk verminderen. Ook zijn/haar 
levenskracht. 

Samen met u lezer(es) schaam ik mij tot 
een land te behoren, dat koploper is inzake 
het gebruik van pesticiden; een land waar 
alles kan en mag. Zelfs het dagelijks ver
giftigen van ons dagelijks voedsel. 

AnneW. 

(De auteur is lerares 

Biologie en Scheikunde) 
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M et een zegevierende spurt van 7,3 km trok 

Chris Boardman de 84ste Ronde van 

Frankrijk op gang. Een Tour die begin jaren negentig 

uitgroeide tot een volmaakt commercieel circus. Een 

Tour die leeft bij de gratie van de gelden van de 

sponsors en de televisierechten. Een Tour ook die al 

een eeuw lang de massa beroert, de verbeelding 

prikkelt en coureurs tot halfgoden verheft. 

Het is niet moeilijk een boek te schrijven 
over de Ronde van Frankrijk. Begin deze 
eeuw groeide de Tour in het brein van 
Henri Desgrange. De stichter van de 
Ronde wilde epische verhalen schrijven in 
zijn sportkrant EAuto en de coureurs 
moesten in hun eenzame strijd tegen de 
natuurelementen daartoe de stof aan
reiken. Petit-Breton won nog voor 1910 
twee keer de Ronde. 
De Vlaming Odiel Defraye was in 1912 
de eerste Belg die zegevierend Parijs be
reikte. In 1920 won Philippe Thys, een 
doodgewone Anderlechtenaar, zijn derde 
Ronde van Frankrijk. Een record dat tot 
in de jaren vijftig zou standhouden en in 
1955 voor het eerst werd geëvenaard 
door Louison Bobet. Twee jaar later be
gon Jacques Anquetil als eerste aan zijn 
reeks van vijf. Hij kreeg later navolging 
van Eddy Merckx, Bernard Hinault en 
Miguel Indurain. 

j.-M. teeiiANc 
Tussen de beide wereldoorlogen was de 
Ronde ongemeen populair. De grote rit
tenkoers speelde in op de toen sterk 
levende nationalistische gevoelens. In 
Vlaanderen verschenen legendarische rit-
verslagen van de hand van Karel Van 
Wynendaele. Sylvain Maes werd een na
tionale held. 

De Tour heeft nooit zonder sponsors 
gekund. Vandaag niet en in de beginjaren 
niet. Sinds 1990 zijn de geldschieters 
evenwel alomtegenwoordig. De figuur 
van Jean-Marie Leblanc is daar niet 
vreemd aan. Deze vijftiger reed als cou
reur tweemaal de Ronde uit. Wij leerden 
hem kennen als sportjournalist bij 
L'Equipe. Tijdens de Tour schreef hij 
dagelijks schitterende interviews met 
winnaars en verliezers. Een man van 
niveau die overigens wereldkampioen 
wielrennen werd bij de universitairen. 
Dat zegde genoeg. 

Leblanc werd de opvolger van Felbc Le-
vithan, die jarenlang met dictatoriale al
lures over de Ronde heerste. Leblanc staat 
vandaag aan het hoofd van de Société du 
Tour de France die ook nog Parijs-Rou-
baix, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-
Luik en Parijs-Tours organiseert. De Tour 
draait in deze tijden met een budget van 
1,134 miljard frank. Vier hoofdsponsors 
(Crédit Lyonnais, Champion, Fiat en het 
onvermijdelijke Coca-Cola) betalen grof 
om met de Ronde verbonden te worden. 
De coureurs zelf ligt tweeënzeventig mil
joen frank prijzengeld te wachten. En om 
die coureurs is het ondanks alles nog altijd 
te doen. 

CODEFROOT 
Helden en halfgoden zijn zij echter al lang 

niet meer. De televisie heeft zijn werk 

gedaan. De Ronde werd gedemystifi
ceerd. De bergen werden geasfalteerd. 
Het grint en de kiezels zijn weg. De 
technische, medische en sportief-orga-
nisatorische begeleiding zijn perfect. De 
reuzen zijn mensen geworden. Maar van 
„la fête de juillet" blijft desondanks een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uit
gaan. 

De Tour 1997 wordt de eerste Ronde na 
Indurain. Maar zijn opvolger staat wel 

Rudi Pevenage de ambities binnen de 
eigen ploeg moeten kanaliseren. Al hielp 
de geaccidenteerde wedstrijdontwikke
ling tijdens de eerste rit in lijn de ge
plaagde ploegleider al voor een stuk uit 

Wedden dat het 
beter wordt? 

klaar al is Jan Ullrich een Duitser. Deze 
belofte zou het potentieel bezitten om de 
Tour vijfmaal en zelfs nog vaker te kun
nen winnen. Ullrich is drieëntwintig, 
werd vorig jaar tweede en was en is nog 
steeds ploegmaat van Bjame Riis, de 
Deen die voluit mikt op een tweede 
succes. 

Zijn drieëndertig jaren ten spijt. Go-
defroot zwemt dus in de weelde. Zijn 
ploeg mag de Tourzege niet mislopen. 
Eerst zullen Godefroot en zijn assistent 

de problemen. Riis die vergat voorin te 
rijden - wat op zichzelf niet zonder 
betekenis was - verloor alvast méér dan 
een minuut op meerdere belangrijke con
currenten. 

Olano, Leblanc, Virenque, Zulle, Gotti, 
Jalabert, Dufaux, Rebellin, Escartin, Pan-
tani en Luttenberger geloven allemaal een 
rol van betekenis te kunnen spelen. Over 
Berzin, Rominger en Casagrande zwijgen 
we nog. Wanneer ons volgend nummer 
verschijnt zullen we klaarder zien. 

In Rouen stond één Belgische formatie 
aan de start. Die van Lotto. Maar wat heet 
Belgisch? Vijf van de negen coureurs 
onder Jean-Luc Vandenbroucke zijn bui
tenlanders. Abdoesjaparov moet de 
Lotto's een ritzege bezorgen. Madouas en 
Teterioek zijn klassementsrijders en Sal
mon is een klimmer. De Belgen heten Jo 
Planckaert, Farazijn, Van Hyfte en Wau-
ters. Het kan natuurlijk onmogelijk slech
ter dan vorig jaar. Toen eindigde Mu
seeuw als eerste Belg vijfennegentigste en 
een ritzege was voor de onzen niet weg
gelegd. 

Wedden dat het beter wordt? Al blijven 
we natuurlijk ver verwijderd van de gou
den jaren zeventig met Eddy Merckx en 
Lucien Van Impe. Het is inmiddels al weer 
21 jaar geleden dat een landgenoot de 
Ronde won. Maar de Italianen, die toch al 
meerdere jaren toonaangevend zijn in de 
internationale wielrennerij, moeten 32 
jaar teruggaan om hun laatste Tourwin
naar - Felice Gimondi - op te sporen. 

Gym Pie 

Staat dit Jaar 

de Jonge 

Duitser Jan 

Ullrich op het 

hoogste 

Tourtrapje? 

1 
Michel D'Hooghe werd door de Belgische 
Voetbalbond opnieuw verkozen tot voor
zitter. Voor vier jaar, Hij zal dus tijdens het 
Euro 2000 de honneurs mogen waar
nemen en dat moet voor de Bruggeling 
een hele geruststelling zijn. 

DOODZIEK 
De lezers weten dat wij onze bedenkingen 
hebben bij de man en bij zijn tijdelijk naar 
Euro 2000 gedetacheerde secretaris-ge-

de bond al gauw 25 miljoen extra op
leveren om het voorspelde budgettekort 
op te vullen. 
We willen de man graag geven wat hem 
toekomt en komen daarom even terug op 
zijn verkiezingsspeech. Wij citeren: „De 
demotivatie bij de jeugdleiders is enorm. 
De lidgelden worden noodgedwongen 
opgetrokken. De vrees bestaat dat wij 
straks onze sociale functie niet meer kun
nen waarmaken. Gedurende 102 jaar was 

Het verloren geschenk 
neraal Alain Courtois. Beide werden des
tijds aangesteld met de zegen van de toen 
nog oppermachtige Constant Vanden 
Stock, in die toestand is inmiddels ver
andering ingetreden en eigenlijk mag nie
mand daar rouwig om zijn. 
Tegenkandidaten waren er natuurlijk niet. 
Niemand staat te springen om de dood
zieke bond te genezen. Dat moeten de 
ziekteverspreiders maar zelf doen. 
Wel, Michel D'Hooghe beweert dat hij er 
opnieuw werk wil van maken. Bezoldigd 
werk deze keer, wat natuurlijk een verschil 
uitmaakt... De dokter zal het commerciële 
beleid naar zich toe trekken en dat moet 

dit ons geschenk aan de jeugd. Morgen 
kan het misschien niet meer" 
Wij gaan niet meehuilen met de wolven. 
We weten maar al te goed dat veel bonds
bestuurders jarenlang een averechts be
leid hebben gevoerd, niet inspeelden op 
de ontwikkelingen en gevoeligheden van 
hun tijd en zichzelf en hun structuren 
onaantastbaar achtten. Het ontwaken 
was bitter. Maar het staat evenzeer buiten 
twijfel dat de combinatie van het Bosman
arrest, de wet van 78 en het Vlaams 
decreet betreffende de niet-betaalde 
sportbeoefenaar onmogelijke toestanden 
heeft gecreëerd. De spelersmakelaars zijn 

almachtig, de betere spelers vertrekken 
en de lonen worden onbetaalbaar. De 
neerwaartse spiraal schijnt voorlopig niet 
te stoppen en niets wijst erop dat de 
overheid of de wijze en vooral gretige 
advocaten, die natuurlijk hun eigen glorie 
boven de belangen van de sportwereld 
stellen, oplossingen zullen aanbrengen. 

GEZOND VERSTAND 
Wij begrijpen dat jeugdleiders tweemaal 
nadenken alvorens zich opnieuw te en
gageren. Wie het spelersverloop tussen 
de clubs - ook en vooral op lager vlak - de 
voorbije maanden heeft gevolgd vraagt 
zich af waar men mee bezig is... 
De sport moet het altijd hebben van de 
grote voorbeelden. Welnu, landskampi
oen Lierse werd gewoon leeggeplunderd 
Zonder schaamte en zonder mededogen 
De betrokken spelers brachten niet het 
minste respect op voor de vereniging die 
hen zoveel had geschonken. Ze trokken 
naar Lokeren, NAC Breda en Standard. 
Geef toe, allemaal wereldploegen. Neen, 
het is droevig en voor eenmaal kunnen we 
Michel D'Hooghe bijtreden Graag zelfs. Zo 
kan het niet verder. Het gezond verstand 
moet terugkeren, in het belang van de 
jeugd. Moeten spreken over een ,,ver
loren geschenk"... Dat mag niet. 

(gp) 
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Kurt C. en Claude B., twee ex-para's die 
er voor de krijgsraad in Brussel helemaal 
niet manhaftig uitzagen, werden vrijge
sproken. Ze werden slagen en verwon
dingen en bedreiging ten laste gelegd 
omdat ze in Somalië een zwart jongetje 
boven een kampvuur hadden heen en 
weer gezwaaid. Geen van beiden dient nu 
nog in de brigade Paracommando. De ene 
was ten tijde van de operatie Restore 

Hope in Somalië milicien, de andere ligt 
nu, kort bij zijn woonst, voor anker bij de 
Zeemacht. 

Een deel van de pers stond na de vrij
spraak op zijn achterste poten. Vooral de 
krant Het Laatste Nieuws, die de zaak aan 
het rollen had gebracht met de publicatie 
van enkele schokkende foto's, trok hevig 
van leer. 

SPELLETJE 

Nochtans verrast de uitspraak vanuit een 
louter juridisch oogpunt niet. De krijgs
auditeur had de wandaden door para's in 
Somalië gepleegd, netjes in individuele 
schijfjes gesneden. Daarmee dekte hij het 
leger in voor algemene uitspraken over 
racisme. Vermits de twee para's hun zo
genaamd „spelletje" met de Somalische 
jongen speelden toen ze de wacht op
trokken bij een checkpoint, was er vol
gens de krijgsauditeur geen sprake van 
een gewapend conflict bij het incident. 
Dat liet hem toe de twee niet te moeten 
beschuldigen van inbreuken op het oor
logsrecht, wat veel zwaardere straffen 
toelaat. 

Dus restte de krijgsauditeur de aanklacht 
van slagen en verwondingen en bedrei
ging. Een van de advocaten van de ver
dediging was tijdens het proces erg over
tuigend met zijn stelling dat een jongen 
boven een vuurtje zwaaien niet echt te 
maken heeft met de kwahficatie „slagen en 
verwondingen". Vermits ook de getuigen 
elkaar tegenspraken over de vraag of de 
kledij van de Somahër vuur gevat heeft, 
was het voor de verdediging erg gemak
kelijk om de aanklacht in vraag te stellen. 
Tijdens het proces bleek ook dat de 
„anonieme getuigen", die alle betrok
kenen kennen maar die niet openbaar 
wilde komen getuigen, van twijfelachtig 
allooi is. Hij werd oneervol uit zijn een
heid bij de para's ontslagen. Bovendien 
het hij de krijgsauditeur tekenen dat de 
versie van zijn verhaal die Het Laatste 

Nieuws had gepubÜceerd „erg overdre-

D e vrijspraak van de twee gewezen para's wekt 

geen verwondering voor wie vertrouwd is met 

de gewoonten in het leger. De overdreven reactie van 

J.-E Ponceiet verbaast wel. De minister die 

gedurende zijn ambtsperiode bij publieke opinie en 

legerleiding in de bovenste schuif lag, verspeelde 

minstens bij de militairen zijn krediet. 
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ven" was. De populaire krant was zo 
populistisch in zijn heksenjacht tegen de 
para's dat het dit element in zijn be
richtgeving over het proces niet ver
meldde. 

Wat bleef er dus uiteindelijk van de 
„zaak" over? Elkaar tegensprekende ge
tuigen en een foto van twee militairen die 
een jongetje boven een vuurtje houden. 
De „vuurdoop", waarbij kinderen over 
een kampvuur moeten springen of erover 
gezwierd worden, is ook een niet on
bekend verschijnsel waarmee sommige 
jeugdbewegingen de „durf" van hun le
den op de proef stellen. Kortom, de 
krijgsauditeur maakte geen schijn van 
kans, en hij wist dit vermoedelijk. 

en 
BALLEPT 

•ia-«ïmi-

Opmerkelijk was wel dat hij in zijn re
kwisitoor de twee arme ex-para's verweet 
dat ze het leger en de rode muts hadden te 
schande gemaakt. „Moesten er officieren 
bij geweest zijn, dan was dit zeker nooit 
gebeurd", wist de krijgsauditeur. 
Daarmee gaf hij aan wat iedereen die het 
leger kent onmiddellijk aanvoelt: het 
„spelletje" van de twee para's was slechts 
mogelijk omdat ze ervan overtuigd waren 
dat het zou gedoogd worden. De lezer 
moet weten dat de para's deel uitmaken 
van een eenheid waar voor het minste 
geringste straffen uitgedeeld worden: 
schoenen niet goed gepoetst, of een in
terne vechtpartij kan je al snel een week
end „ballen" kosten. 
Bovendien hadden de twee een sergeant 
die soortgelijke „spelletjes" speelde. De 
zaak van die onderofficier, die een So
maliër varkenvlees Het eten en gezouten 
water drinken tot hij moest kotsen, werd 
uitgesteld tot september. Er is ook nog een 
foto bekend van een sergeant-majoor, een 
ervaren onderofficier, die op een dode of 
gewonde Somaliër plast. Deze zaak wordt 
nog onderzocht. Het ligt voor de hand dat 
de krijgsauditeur deze onderofficieren 
strenger zal willen aanpakken. 
Maar dan nog is het twijfelachtig of de 
krijgsauditeur de moed zal hebben om de 
vinger op de echte wonde te leggen. Men 
kan ervan uitgaan dat als zelfs de on
derofficieren menen zich zo'n spelletjes te 
kunnen permitteren, dat de kanker dan 
diep in de eenheid gebakken zit. Wie is 
voor die kanker verantwoordelijk? Zeker 
en vast de officieren van de betrokken 
eenheid, die toeheten dat hij in Somalië 
voortwoekerde. Maar wellicht ook de 
hogere leiding van de para's. Die lieten, 
door de opleiding, het kazerneleven en de 

sfeer tijdens oefeningen en operaties, een 
korpsgeest tot stand komen waarin res
pect voor andere mensen, hetzij andere 
militairen of mensen van een andere 
cultuur of huidskleur, helemaal achteraan 
het prioriteitenlijstje voorkomt. 

MACHOCULTUUR 

Bovenaan dat lijstje staat de groepsgeest. 
Die omhelst een etiquette die wandaden 
van kameraden intern regelt en naar de 
buitenwereld toe afdekt. De para's zijn 
vermoedelijk niet racistlscher dan om het 
even welke andere militaire eenheid of 
zelfs burgerlijke organisatie. Maar het 
vleugje racisme dat er aanwezig is wordt 

Ponceiet 
de para's 

er getolereerd. Omdat het het efficiënt 
functioneren van de elitetroep niet 
schaadt. En omdat het past in een milieu 
waarin vooral laaggeschoolden zich laten 
opmerken met elementen uit een echte 
machocultuur: een grote mond opzetten, 
snel naar letterlijk „doorslaggevende" 
argumenten grijpen, een ouderwetse vi
riele visie op de man („para's do it in the 
air"), een liefde voor wapens, gevechts-
en avontuurlijke sporten, snelle wagens, 
zwaar uitgaan. 

De relatieve isolatie die het militaire 
milieu kenmerkt, het elite-gevoel dat van 
bij de opleiding bij de kandidaten wordt 
ingepeperd en de training op allerlei 
krachtmetingen die met het normale le
ven in een democratie niets, maar met het 
leven in een „Terminator"- of „Rambo"-
samenleving alles te maken hebben, leidt 
bovendien tot een gevaarlijk innerlijke 
overtuiging, die eerder in het onder
bewustzijn van de para's wortel schiet: de 
overtuiging dat ze onkwetsbaar zijn in de 
normale samenleving, het superieure ge
voel desnoods z'n laarzen te mogen én 
kunnen vegen aan wet en orde. Stuur zo'n 
jongens dan naar Somalië en het moet 
haast wel mislopen. 

Maar zijn de roosterende sukkels dan de 
grote schuldigen? Neen. De urinerende 
onderofficieren? Iets meer. Maar zeker 
ook de officieren die de mentaliteit van de 
para's kennen, en er niets proberen aan te 
veranderen omdat het toch nog nooit 
echt de spuigaten uitliep. En waarom zou 
men gaan prutsen aan een keurkorps als 
dat gepruts niet echt nodig blijkt, en zelfs 
de wezenskenmerken van het keurkorps 
zelve kan muteren. 

Want hier zit nog een andere adder onder 
het gras: het is niet het Belgisch leger dat 
de vorming, training en begeleiding van 
de elitetroepen heeft uitgevonden. De 

basisopleiding van de moderne keurtroe

pen gaat terug naar de elite-eenheden uit 

de tweede wereldoorlog, van het Engelse 

SAS-regiment tot de Duitse Waffen SS. 

RAPPORT-SCHOUPS 

Toen de eerste berichten over wandaden 
van de Belgische rode mutsen in Somalië 
uitlekten, trof minister van Landsver
dediging, Jean-Pol Ponceiet, een wijs be
sluit. Hij gaf generaal Jozef Schoups, als 
gewezen militair bevelhebber van de Un-
taes-troepen in Oost-Slavonië en een van 
de rijzende sterren aan het militaire fir
mament, de opdracht een studie te maken 
over de mogelijke problemen bij de bri
gade Paracommando. 
Van zodra Schoups zijn studie klaar had, 
begon Ponceiet te blunderen. De minister 
maakte wel bekend dat het werkstuk van 
Schoups klaar was, maar wilde het niet 
vrijgeven „voor het gerecht zijn werk had 
gedaan". Toen de krijgsraad de twee ex-
para's vrijsprak, beging Ponceiet de blun
der een tuchtsanctie voor de twee in het 
vooruitzicht te stellen. Dat is toch kras: 
eerst respectvol wachten tot het gerecht 
z'n werk doet, en daarna het resultaat van 
de rechtsgang ombuigen. 
Bovendien Het Ponceiet zich vlak voor 
zijn afreis naar de Verenigde Staten ver
leiden tot uitspraken over de para's die 
minstens overdreven en ongenuanceerd 
waren: bruine pest, racisme, drankmis
bruik, fouten bij de rekrutering en de 
selectie. Hij zei zich darvoor op het 
rapport-Schoups te baseren, maar bleef 
dat rapport koppig voor zich houden. 
Consternatie alom in de hogere leger
leiding. Hoewel er zogezegd maar drie 
exemplaren van dat rapport-Schoups be
staan, waren er daar blijkbaar toch heel 
wat pippo's die wisten dat bepaalde dingen 
die Ponceiet aan het rapport van de ge
neraal toeschreef, daar eigenlijk helemaal 
niet instaan. De mihtairen waren woest. 
Ponceiet was erin geslaagd zijn krediet in 
twee dagen volkomen te verspelen. 
Toen kregen we een pikant spelletje ca-
napépolitiek met volgend resultaat: de 
leiding van de para's ontkende de meest 
opvallende uitschuivers van Ponceiet. En 
de minister zelf Het, door zijn eigen ka
binet notabene, enkele elementen uit het 
rapport-Schoups bekendmaken die zwart 
op wit bewezen dat zijn eerste uitspraken 
ondoordacht waren. Een zelden geziene 
knieval van een minister voor zijn on
dergeschikte ambtenaren. Af te wachten 
valt of hiermee de plooien tussen Ponceiet 
en de militairen zijn gladgestreken. 
Het eigenlijke rapport-Schoups werd in
tussen nog steeds niet bekendgemaakt. 
Dat werkstuk krijgt inmiddels de allures 
van een groot staatsgeheim. 

Jakob Grief 

10 juli 1997 



voerense prUs voor kapellen 
Voor het jaar 1997 kent de Culturele 
Raad van Voeren, in naam van de 69 
aangesloten Nederlandstalige verenigin
gen, haar Prijs toe aan de Stichting Krui

sen en Kapellen 's-Gravenvoeren. 

De prijs bestaat uit een origineel kunst
voorwerp: een stevige mensenhand met 
opgeheven palm en daarin een bronzen 
appel. Deze jaarlijkse prijs wordt toe
gekend aan een persoon, een groep of een 
vereniging die zich op een creatieve ma
nier op het socio-culturele, wetenschap
pelijke, artistieke of economische vlak 
verdienstelijk gemaakt heeft voor de Voe

rense Gemeenschap. De Stichting Krui
sen en Kapellen telt een 15-tal actieve 
leden die de zorg voor de 58 veldkruisen 
en 9 kapellen in 's-Gravenvoeren op zich 
hebben genomen. Zij doen dat met eigen 
middelen, zonder enige vorm van ver
goeding en met bijzondere toewijding. 
Naast de verzorging van deze kleine mo
numentjes leggen de „Kruisheren", zoals 
zij in de volksmond worden genoemd, 
ook met de grootste zorg een archief aan 
en doen daarbij aan historisch opzoe-
kingswerk. Tot welk resultaat deze inzet 
heeft geleid, kan iedere bezoeker-wan

delaar vaststellen. Een merkwaardige 
prestatie is de restauratie en het beheer 
van de Steenboskapel die in 1846 werd 
opgetrokken met de restmaterialen van 
een opgegraven Romeinse villa. 
Alle veldkruisen en kapellen in 's-Gra
venvoeren hebben, dank zij deze ver
eniging, een metamorfose ondergaan tot 
verrijking van de hele streek en van de 
totale Voerense gemeenschap. 

FOTO BOVEN 

De Steenboskapel nadat ze onder handen 

genomen werd door de „Kruisheren". 

Financiële ruggensteun voor 
Limburgse kringloopcentra 

In het provinciaal milieujaarprogramma 
1997 van miheu-gedeputeerde Frieda 
Brepoels wordt voorzien in welke mate 
een beleidsovereenkomst kan afgesloten 

worden met de Limburgse kringloop-
centra en op welke manier een gebieds-
dekkend netwerk over de gehele pro
vincie kan worden ontwikkeld. 

Omtrent revisoren 
Naar aanleiding van het In op
spraak komen van Detallle (PS) en 
Van Impe (CVP) heeft kamerlid 
Hugo Olaerts een wetsvoorstel In
gediend dat de bedrijfsrevisoren 
verbiedt om tegelijk voor zowei 
een politieke partij te werken ais 
voor de overheid. Daardoor wor
den de onafhankelijkheid en ob
jectiviteit beter gewaarborgd, 
in het wetsvoorstel worden de 
verbodsbepalingen uitgebreid. 
Het is een bedrijfsrevisor niet toe
gelaten: belast zijnde met 
welke opdracht dan ook voor of 
door politieke partijen, aanver
wante vzw's en verenigingen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
opdrachten uit te voeren voor de 
overheid, overheidsinstellingen, 
overheidsondernemen - ook al 
heeft de overheid slechts een 
minderheidsparticipatie - para-
statalen en Intercommunales" 
Bovendien moet er een toetsing 
en evaluatie komen over de strikte 

toepassing van de huidige wet
geving, moet er een gedegen ver
slag komen over de controles, de 
Inbreuken en de sancties. 
Het hoeft weinig betoog dat de 
onheuse waslijst van Detaille niet 
conform Is met de geest van de 
bestaande regelgeving Ander
zijds hebben de rapporten van de 
revisoren van bijvoorbeeld de po
litieke partijen, NMBS en aanver
wante, Omob, An Hyp, Sabena, 
Super Club enzovoort, nooit te 
veel duidelijkheid gebracht De 
wijze van het 'Inhuren' van een 
bedrijfsrevisor roept vragen op. 
Een hoofdkneipunt betreft ook de 
relatie tussen audits, rekenhof en 
bedrijfsrevisoren. Een verdere 
aanpassing van de regelgeving In
zake bedrijfsrevisoren dringt zich 
dan ook op. 
c» Het vollealge wetsvoorstel, 

samen met de toelichting. 
Is op aanvraag beschikbaar 
(089/35.01.14). 

In de provincie Limburg zijn er bin
nenkort acht kringloopcentra (Sint-Trui
den, Maasmechelen, Tongeren, Hasselt, 
Maaseik, Lommen, Peer en Heusden-
Zolder) actief. Gedeputeerde Frieda Bre
poels wil nu door een financiële tus
senkomst de efficiënte en professionele 
uitbouw en exploitatie van deze kring
loopcentra stimuleren. 
Om de kringloopcentra een financieel 
ruggensteuntje te geven heeft de gede
puteerde voor Leefmilieu aan de mi
lieucommissie Remo gevraagd om met 
ingang van 1 juli 1997 een tonnage
vergoeding van 2 fr. per kg toe te kennen 
voor de hoeveelheid herbruikbaar grof
vuil dat door de krmgloopcentra wordt 
opgehaald. Aan de acht erkende kring
loopcentra zal daartoe een overeenkomst 
ter ondertekening voorgelegd worden. 
De milieucommissie Remo wil naast een 
tonnagevergoeding één centraal tele
foonnummer (0900-Iijn) laten installeren 
voor de provincie Limburg met een recht
streekse doorverbinding naar het betref
fende kringloopcentrum. Een inwoner 
die dan bv. vanuit Overpelt belt wordt 
rechtstreeks doorgeschakeld naar het 
kringloopcentrum Lommei. 
Het is de bedoeling van de milieucom
missie Remo en van gedeputeerde Frieda 
Brepoels om de kringloopcentra in te 
schakelen in het voorkomings- en re-
cyclagebeleid. 

De regionale VU-krant 

11 juli 
in Voeren 

De Limburgse VU houdt eraan om haar 11 Jull-
vierir^g de dag zelf te vieren. Ook dit jaar zuilen 
de Limburgse VU'ers weer naar Voeren trekken. 
Om 10u. wordt er samengekomen aan Har-
montezaal Kursaai, Boomstraat 153 In 's Cra-
venvoeren. Vlaams volksvertegenwoordiger Jo-
han Sauwens zat daar de aanwezigen toespre
ken. Na Sauwens' toespraak maken de 11 juli-
vierders middels een gezonde wandeling kennis 
met één van Vlaanderens mooiste stukjes groen. 
Voor wie Voeren niet of nog te weinig kent, is dit 
een unieke gelegenheid om daar iets aan te 
veranderen. Wie van deze stevige wandeling 
geen honger heeft gekregen, mag het parcours 
een tweede keer in zijn of haar eentje afleggen. 
De anderen schuiven aan voor het grote Voe
rense VU-braadfeest. Voor een kleine prijs zijn 
lekkere klppenbillen, barbecueworsten en ko-
teletjes voorzien van een aangepast sausje de 
uwe. Nationaal vu-voorzitter Bert Anciaux sluit 
af met zijn 11Juli-rede. 

CULTURELE RAAD 

Voor de aanwezigen die er niet genoeg van 
kunnen krijgen nog dit: 's avonds kunnen zij 
vanaf 20u. terecht in het Cultureel Centrum 
Veltmanshuis in St.Martensvoeren. Daar heeft 
de Culturele Raad van Voeren gezorgd voor een 
avondvullend programma dat geopend wordt 
met de voorstelling van 'Voeren In symfonie'. 
Deze film (zie ook WU, 22 mei j. l) geeft een 
beknopt (en betoverend') overzicht van eenjaar 
lang leven in de zes Limburgse gemeenten. 
Voorts is er een portie Voerense poppenkast en 
een praatcafé met mogelijkheid tot samen-

,jang. 
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Felix 
Timmermans 

mag wel ais 
lokaas voor 

toeristen 
dienen. Een 
fatsoenlijke 

huldiging zit 
er niet In. 

50 jaar geleden, in 1947, stierf de 60-
jarige Felix Timmermans, Lierenaar in 
hart en nieren, groots schrijver en over
tuigd Vlaming. Daarom worden in Lier 
Timermansvieringen georganiseerd. Klap 
op de vuurpijl wordt de inhuldiging van 
een borstbeeld op het Felix Timmer-
mansplein. Minder aangenaam, ja zelfs 
aanstootgevend is dat daartegen protest 
wordt aangetekend. 

ONGEDIERTE 

In een brief gericht aan de Lierse be
volking, gaat het protest uit van de Lierse 
Witte Brigade en van de Nationale Con
federatie van Politieke Gevangenen, 
Rechthebbenden en Oorlogsvaliden Lier. 
Zij grijpen het oorlogsverleden van Ti-
mermans aan om het Lierse gemeen
tebestuur te vragen het voorziene borst
beeld niet in het straatbeeld, dan wel in 
het Timmermansmuseum te plaatsen. 
Nogal eigenaardig is dat de contestanten 
er niets op tegen hebben om de Tim
mermansvieringen een commerciële in
vulling te geven. „Dat men, door aan
dacht te vestigen op het uitgebreide werk 
van Timmermans tracht meer toeristen 
naar Lier te krijgen, kunnen wij best 
begrijpen", zo wordt vermeld, ware het 
niet dat de wereldbekende kunstenaar en 
bezielende persoon die Timmermans was 
met gehuldigd mag worden. Het borst
beeld van de schrijver moet zowaar, ver 

van het oog van de modale Lierenaar en 
bezoeker, uit het openbare leven worden 
verwijderd. Alsof de stad Lier met 
schaamte tegen de figuur van Timmer
mans moet aankijken. 
Onverwerkt verleden noemt men zoiets. 
En dat tegenover iemand die alles behalve 
een misdadiger was. In de brief wordt 
nochtans onnodig een verband gelegd 
tussen de houding van Timmermans en de 
in vele huisgezinnen gevangen genomen 
echtgenoten, ouders, broers en zussen 
„door gestapo's en ander ongedierte." 
Was Timmermans ongedierte? Heeft hij 
mensen verklikt of aan de nazi's over
geleverd? Timmermans was wat men 
noemt een kleine garnaal, hoogstens een 
cultureel collaborateur. Er zijn er anderen 
geweest, niet enkel in Vlaamse, ook in 
Franstalige én Belgische middens die er 
een crimineel gedrag op nahielden of -
zoals in Belgische middens - de Duitsers 
economische voordelen opleverden, wat 
een veel belangrijke impact had, dan wat 
Timmermans deed. Om nog te zwijgen 
van de wijze waarop repressie en epuratie 
plaatsvonden. 

EERHERSTEL 

De Lierse VU-afdeling is verbolgen over 
de brief. „De schandalige, hatelijke uit
latingen kunnen wij als Lierenaars en 
Volksuniërs niet tolereren. Deze cam
pagne gaat klaarblijkelijk uit van enkele 

^> 

vujo lil actie 
Samen met nog enkele andere (politieke) Jongerenorganisaties hield VuJo vorige 

week een actie. Ze protesteerden tegen het monddood maken van 
metromuzikanten. VuJo vindt dat broodroof. 

Haatcampagne 
tegen Timmermans 
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overgebleven oude Belgen die hun frus
traties ten overstaan van een Vlaming die 
torenhoog boven hen uitsteekt maar niet 
kunnen verwerken. Onder bedekte ter
men laten de leden van de Witte Brigade 
zelfs verstaan dat zij hun heldendaad van 
tijdens de oorlog zouden kunnen her
halen door het vernielen van een Tim

mermansmonument. Hoe is dat in he
melsnaam nog in 1997 mogelijk? Vijftig 
jaar vrede hebben blijkbaar haat en nijd 
niet kunnen blussen." 
Om hun uiting van verontwaardiging aan 
de Lierse bevolking kenbaar te maken, 
organiseerde de VU-afdeling op zaterdag 
5 juli jl. een waardige actie. Aan het 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 10 Juli CENT: 11 juli-herden-

king. Om 15u. in zaal Reinaert, Reinaert-
straat. Gastspreker is Herman Maes. IM.m.v. 
Rony ranke, Emiel Hullebroeckkooren VNJ-
Jeugdkapel. Toegang gratis. Ruime parking, 
iedereen welkom, org.: vwc-Federatie 
Gent. 

Do. 10 Juil CiNT: Guldensporen-
vierlng. Om 20u. in de Ridderzaal van het 
Gravensteen. Gastspreker Lionel Vanden-
berghe. Muzikale omlijsting Alfred Den 
Ouden. Toegang gratis; Org. vu-Gent-Eekio 
i.s.m. Dr. Coossenaertskring, 

vr. 11 iull DEINZE: Guidensporen-
slag-herdenking. Feest van de Vlaamse Ge
meenschap. I9u. Beiaardconcert. 20u. 
Feestzitting in de Bieterroogstzaal van het 
Museum van Deinze en de Leiestraak. Met 
Partytuur (muziek-ensemble uit De Pinte). 
Toespraak door Herman Maes, voorzitter 
Cultuurraad. 

Vr. 11 Juil DESTELBERCEN: 11 ju-
llviering. Om 20u. in het Heinaertpark (bij 
slecht weer In gemeenschapscentrum 
Bergline, Dendermondsestwg 563). Toe
spraken door: burgemeester Mare De 
Pauw en prof. Ludo Abicht. Jean-Pierre 
Roosen leest gedichten voor en zingt luis
terliederen. Gratis toegang. Org.: vu en 
FVK en 11 juli-comité Destelbergen-Heus-
den. 

2a. 9 aug. WAASMUNSTER: Bar
becue vanaf I9u. in de Gemeenschaps
school, Kouterbos, Kouterstraat. Deel
name: 350 fn, kinderen 175 fr. Org.: A. 
Verbruggenkring waasmunster. 

Zo. 10 aufl. WAASMUNSTER: 
Fietszoektocht met schitterende prijzen. 
Inschrijven vanaf 14u. in de Gemeen
schapsschool Kouterbos, Kouterstraat te 
Waasmunster, info: Willy De Bruyne 
(052/46.23.06), Antoine Van Goethem 
(052/46.22.92) en Ramin Smet 
(052/46.30.44). Org.: A. Verbruggenkring 
Waasmunster. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 10 Juli KORTRIJK: Culdens-

porenzangfeest in de Stadsschouwburg 
(station). Deuren vanaf 20u. Met o.m. de 
Scoutsmuziekkapel, Drumband Padvinders 

van st-Joris, Fanfare Kunst verdelt en vaste 
medewerkers uit Frans-Vlaanderen en 
Westhoek-koren. Solo: carmen Desetee en 
Erwin Busschaert. Samenzang o.l.v. Bert 
Peeters. Kaarten aan 300 fr. (wk 250) op 
tel. 056/21.69.07, fax 056/25.64.37. 

vr. 11 Juli ZUIENKERKE: 11 ju-
liviering. Om I9u.50 op het plein voor de 
pastorie van Zuienkerke (bij slecht weer in 
de turnzaal van de gemeenteschool). Met 
o.m. optreden van folkgroep VSOR Jan 
Staes Varietee met „Dagschotei". Om 2lu. 
Vlaamse Schotel (300 fr. p.p.). Om 22u. 
wagenspel. 22u.30: gezellig samenzijn met 
animatie door VSOR Toegang gratis, in
schrijven voor avondmaal vóórr 8/7 bij Joel 
Boussemaere (35.66.87). Org;: Cui-
tuurrraad Zuienkerke i.s.m. afdeling volks
ontwikkeling en Bilbiotheken van het mi
nisterie v.d. Vlaamse gemeenschap. 

Vr. 11 Jull lEPÊR: 11 juli-viering. 
I0u. Kerkhof Oost-Vleteren Hulde Jeroom 
Leuridan, Jef Lesage en andere Vlaamse 
voormannen. Org. VOS-JLK. I9u.30 Bin-
nenkoer Lakenhallen. Groot Vlaams volks
feest. Org. De leperse Vlamingen. Meer 
info over het gehele programma: "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-
chiei De Bruyne. Kaarten aan 550 fr. in De 
Leegte (056/60.30.45) of bij leden van VU-
Wakken-Dentergem-Oeselgem-Marke-
gem. 

Tot zo. 13 Juli ST. IDESBALO: Ten
toonstelling 'Politieke cartoons: humor in 
de Vlaamse beweging' in de Keunekapel, 
Chrlstaenlaan 38. Met cartoons van o.a. 
WIJ-huistekenaar Redmond. Geopend in de 
namiddag van 15u. tot 18u. 

Do. 24 Juli BRUGGE: Sport en Spei-
dag in „ ' t Keunekot". Voikspelen met 
VWG-Brugge. Samenkomst vanaf 14u. 
Start om 15u. Nadien gezellige koffietafel. 
Deelname: 175 fr.p.p. inschrijven bij Jo-
riska. 

Tot do. 31 Juli OOSTDUINKERKE: 
Tentoonstelling 'Politiekecartoons: humor 
in de Vlaamse beweging' in het gemeen
tehuis. Leopold ll-laan, 2. Met cartoons van 
o.a. WIJ-huistekenaar Redmond. Meer info 
bij de Dienst toerisme: 058/53.30.55 of 
058/51.11.89. 

Wo. 13 aug. BRUGGE: Dagtrip naar 
Antwerpen met VWG-Brugge. info en in
schrijvingen: Charles Tamsyn 
(050/35.37.99) 

vr. 22 aug. BRUGGE: Jaarlijkse bui
tenlandse reis van VWC-Brugge. Dit Jaar 
worden het 4 dagen Friesland, info en 
Inschrijvingen: Chartes Tamsyn 
(050/35.37.99). 

Za. 23 aug. iZECEM: Vlaams Zo
merfeest. Famiiliefeest georganiseerd 
door alle verenigingen van het Vlaams 
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standbeeld van Pallieter werden bloemen 
neergelegd. 

Vlaams parlementslid Kris Van Dijck nam 
er het woord. „Terwijl in Zuid-Afrika, 
enkele jaren na de apartheid blank en 
zwart samen aan de toekomst bouwen, 
geleid door een president die het grootste 
deel van zijn leven in gevangenissen door

bracht. Terwijl men in gans Europa, na 
decennia koude oorlog, bruggen bouwt 
tusen volkeren van Oost en West, wordt 
hier in het België van 1997 hetze gevoerd 
tegen een man die nooit vervolgd, nooit 
aangehouden, laat staan veroordeeld 
werd." 

(evdc) 

Huis. Om 13U.30 start minivoetbaltomooi. 
20u. 3cle Vlaamse zomernacht. Op zondag 
24/8: vanaf 9u. eindrondes minivoetbal
tomooi. Om 9U.45 aperitiefwandeling; 
11u. finale minivoetbal en aperitief met 
muzikale omlijsting; I3u. barbecue; 15u. 
retro-voetbalmatch: I6u.30 „Schijt je rijk". 
Dit alles in domein Ruytershove, Mane-
gemstraat. Info en Inschrijvingen bij ivan 
Bourgouis (31.53.97). 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 10 juii SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Openbare gemeenteraads
zitting. Om 20U.30 in Stadhuis-Scherpen-
heuvel, 1ste verdieping, info: Robert Jans-
sens (013/78.19.21) of Fons Thuys 
(013/77.53.85). 

Vr. 11 Juli BRUSSEL: Guldenspo-
renfeest op de Grote Markt te Brussel. Om 
19u. start een animatiegedeelte met op
treden van Bob, Frank en zussen, Union 
Brass Band. Samenzang o.l.v. Juliaan Wit-
mots. Optreden van Prima La Musica en 
Clouseau. info: Ancienne Belgique 
(02/548.24.24 - fax 02/548.24.99). 

Vr. 11 lull BRUSSEL: 1 ijuli-viering 
van Verbond VOS in het VOS-secretariaat, 
Vooruitgangsstraat 333 te 1030 Brussel 
met tevens viering van de 80ste verjaardag 
van Ere-Algemeen Voorzitter Herman Van-
dezande. Voor meer info tel. 
02/201.08.67. 

Vr. 11 Juli BRUSSEL: Gulden 
sporenviering van WB-Vlaams-Brabant. 
Om I8u. spreken Jan van Doren en Bernard 
Daelemans in de Ancienne Belgique, 
Anspachtaan 110; om 21u. is er op de 
Oude Graanmarkt het traditionele avond
feest met gelegenheidsmusicanten. 
Info: Christian Dutoit (02/513.98.04 -
02/513.78.24). 

LIMBURG 
vr. 11 Juli BILZEN: 11 juli-viering. 

Om 20u. in zaal De Kimpel. Toespraak door 
ere-VU-kamerlid Jan Caudron. 

vr. 11 Juli GENK: 11 juli-vlering . 
19u.straattheater 'De vier trouwe WE's' 
door de Ghesellen. Vast podium Grote 
Markt. 20u. Acemische zitting in de 
Schouwburg, cultureel centrum Genk. Ge
volgd door receptie. Meer info. 
089/30.93.11. 

ANTWERPEN 
DO. 10 juli WOMMELCEM: Gul-

densporenzangfeest. Om 20u. in Keizers
hof, Dasstraat 24. in het kader van 50 jaar 
Felix Timmermans en 15 jaar Jan Puimège. 
Gratis inkom. Org.: KK Jan Puimège, 
Vlaamse vriendenkring, FVK-Rodenbach-
fonds A'pen en gemeentebestuur Wom-
melgem. 

Vr. 11 Juli BERLAAR: Guldenspo-
renviering met feestrede door kuituur-
schepen Walter Luyten. info: 
03/482.11.93. 

Vr. 11 Juli KALIMTHOUT: 11 juli-

voering. Om 20u. In de Parochiezaal Sint-
Jozef Heide. Met o.m.: zangkoor Rietsanck, 
duo L. Meinendonckx-K. De Vijlder, samen
zang. Gastsprekers: Mevr. J. Verbruggen; 
mevr. H. De Bleecker een burgemeester 
Dirk Erreygers. Org.: VTB-VAB, FW, WB, 
KAV en DF Kalmthout i.s.m. gemeente
bestuur, culturele raad en Vlaanderen 
2002. 

Za. 12 Juli HEIST 0 /0 BERG: Breu-
geliaans buffet n.a.v. Guldensporenher-
denking. Om I8u. in zaal Sirene, stati
onstraat 2. Reservatie verplicht. Betaling 
vooraf gewenst. Gevolgd door grootse 
feestavond om 20u. in cc Zwaneberg, 
Bergstraat. Met optredens. Feestrede door 
ere-senator Walter Luyten. Info: 
015/24.80.86 en 03/482.11.93. -

Za. 12 Juli WESTERLO: Culdens-
porenviering in taverne 't Abdijke, Ton-
gerlodorp (lOOm. van kerk) Tongerlo. Gast
spreker: nationaal VU-ondervoorzitter en 
burgemeester van Laakdal Patrick Van 
Krunkelsven. Feestmaal aan 350 fr, kin
deren tot 8j. 220 fr. Inschrijven vóór 1 julli 
op rek. 417-6054191-85 van Volksunie-
Westerlo. 

Za. 12 Juli EOEGEM: Guldenspo-
renviering. Vanaf 20u. Koud Buffet. Vooraf 
inschrijven bijKarel Degryse (449.81.12). 
Deelname: 400 fr.p.p., aperitief inbegre
pen, org.: VNSE. 

za. 12 Juli EOEGEM: 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 EDECEIM: Boswande-
ling. Bijeenkomst Elzenhof om 13u.30. 
Voor inlichtingen: H. Dewit (449.17.66) of 
J. Poppeiaars (449.79.0l). Org.: FW. 

01. 22 Julll IWORTSEL: Jaarlijkse 
fietstocht van FW-Mortsel. Samenkomst 
om 13U.30 voor gemeentehuis Mortsel. 

00. SI Juli HEIST 0/0 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/o BERC: Wie 
gaat mee naar Saint-Hubert (Ardennen) 
voor verbroederingsfeest? Vertrek om 
7U.30 per trein. Programma op eenvoudig 
verzoek bij VVV, Berop 2, 2220 Heist o/d 
Berg (015/25.15.82). Info: Vlaamse Kring 
Rodenbach, Van Dijck (015/24.80.85). Org. 
reis: gemeentebestuur en cultuurraad. 

zo. 31 aug. WESTERLO: Met de bus 
naar Diksmuide. Vertrek om èU; aan de 
Kon. Leopotdlaan l te Westerlo (kruispunt 
met ring). Stopplaatsen: 7u.05 Tongerto-
kerk; 7u.l0 Voortkapel-pleintje; 7u.20 
Olen-dorp. Inschrijven voor 25/8 bij Jef en 
Lief Thys-Aerts (014/54.48.07). Kostprijs: 
250 fr leden VU-Westerto; niet-leden 300 
fr., -12j. gratis. Vertrek uit Diksmuide om 
16U.30. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maan(dag Jl. werd volgende persnnededeling 
verspreid 

Geen ander wapen dan het woord 

De VU veroordeelt elke vornn van geweld. Ook 
geweld tegen vertegenwoordigers van on
democratische partijen is onduldbaar. Wie 
denkt dat fysiek geweld tegen de boeg
beelden van het Vlaams Blok de opmars van 
die partij zal stuiten, maakt een zware in
schattingsfout. De martelaarsrol is hen op het 
lijf geschreven en heeft hen geen windeieren 
gebracht. 
Elke vorm van extremisme voedt het klimaat 

van onverdraagzaamheid en bedreigt onze 
democratie. Ondemocratische politieke strci-
mingen moeten bestreden worden, maar als 
fundamentele democraten hanteren wij 
daarbij, zoals Anton Van Wilderode het stelt, 
geen ander wapen dan het woord. In een 
echte democratie moet elke ('politieke') aan
slag grondig onderzocht worden en moet 
men ernaar streven de daders te vatten en 
gepast te bestraffen. Ook het geweld tegen 
Francis Van den Eynde moet voorwerp uit
maken van een grondig onderzoek. Dit voor
val banaliseren zou enkel koren op de molen 
zijn van het Vlaams Blok, Vanuit onze grote 
bezorgdheid voor de democratie willen wij 
zo'n scenario absoluut vermijden. 

Arr.-Dendermonde 
besprak 

uitbreiding ONTEX 

Het arrondissementeel Volksuniebestuur 
van Dendermonde besprak de aanvraag 
tot uitbreiding van het bedrijf ONTEX 
aan de rand van Buggenhout-bos en de 
actie van het gemeenschappelijke vak
bondsfront op zaterdag 14 juni tegen de 
milieuverenigingen. Daarbij werd vol
gend standpunt ingenomen: 

- Omwille van de schaarste aan bos-
gebieden in de regio is de bescherming 
van Buggenhout-bos een topprioriteit. 
Dit dossier overstijgt het louter gemeen
telijk belang. 

- Het is onaanvaardbaar dat, met me
dewerking van minister Kelchtermans, de 
wet op de Ruimtelijke Ordening over
treden wordt. De gelijkenis met het dos-
sier-Eurantex in Oudenaarde is treffend. 
De Raad van State moet ook hier de 
beslissing van de Bestendige Deputatie 
van Oost-Vlaanderen en van minister 
Kelchtermans, waarbij een vergunning 
werd afgeleverd om het industrieel be
drijf uit te breiden in landschappelijk 
waardevol landbouwgebied, veroorde
len. 

- Het is ongepast dat vakbonden mi
lieuverenigingen onder druk zetten om af 
te zien van verder verzet tegen deze 
wetsovertreding. Wij betreuren ten zeer
ste dat de goede verstandhouding tussen 

vakbonden en milieuverenigingen in het 
gedrang dreigt te komen. 
- Aangezien tewerkstelling enorm be
langrijk is, pleiten wij voor een regionaal 
overleg om Ontex op een wettelijke ma
nier uitbreidingsmogelijkheden te bieden 
in de regio Dendermonde. 
Tenslotte vindt het arr. bestuur van VU-
Dendermonde het betreurenswaardig dat 
een burgemeester zijn pohtieke invloed 
wenst te gebruiken om beslissingen van 
politieke instanties in zijn voordeel om te 
buigen. II 

Medewerker 
gezocht 

VNS-Limburg zoekt dnngend een halftijdse me-
dewerk(st)er. 

Minimum hogere studies. 

Voor meer Informatie: zich wenden tot Luk 
Robijns (011/23.71.23) of Laurens Appeltans 
(02/219 49.30). 

Schriftelijke sollicitaties sturen naar Luk Ro
bijns, Oude Berg 11, 3840 Borgloon 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

naar maat 

f V^rmees 
J L / Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

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 toonbanl< ingang) 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

- a-ugge 

lökmoot!^^ 
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 

^ T 12 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porceianosa, Gazzini, KOS-
i\/10S, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 

D E REUS IN TEGELS 

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 bonül! 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe. 

Sluit een handicap uit? 
ORDEN personen met een handicap uitgesloten' Hoe dan ook, de integratie van 
personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 

hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren m verband met thuisbegeleidmg, ondersteunend 
onderwi)S. aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken. Verder wortft aandacht 
besteed aan d« erkenning van gebarentaal. 

f i n KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten d o ^ ^ ' * 
LïU 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Naflonaai 
Studiecentrum vzw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie 
VNS vzw. Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of tm 02/217.35.10. 

Ons e-mailadres 

redactie@vprti.be 
Vanaf deze week is ons weekblad ook via e-mail 

bereikbaar. Hebt u vragen, wi l t u iets kwijt (een lezersbrief 
of een opinie, een mededeling voor de 

activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redactie@vprti.be. 

In de Antwerpse fusiegemeente 
Groot-Ranst wordt dit jaar CVFbur-
gemeester Mon Goossens in de 
bloemetjes gezet. Reden. 20 jaar 
burgemeesterschap. De viering van 
de Ranstse burgervader kostte de 
bevoll<ing reeds 300.000 franl<. 
Helaas strooide gemeenteraadslid 
Hugo Janssens (Ranst 2000 en VU-
bestuurslid) roet in het eten door de 
CVP'er op zijn belastingsplichten te 
wijzen. Want nu blijl<t dat Goossens 
al Jarenlang geen rioolbelasting be

taalt. Deze gemeentelijke belasting 
steeg danl<zij de CVl̂ VLD-coalltle 
van 2000 tot 3000 frank. De vraag is 
nu waarom Goossens niet in de be-
lastlngscohieren voorkomt. Als u 
weet dat de lijst met belast-
insgpllchtlgen wordt goedgekeud 
door het College van Burgemeester 
en Schepenen gaat er misschien een 
belletje rinkelen. 
Tijdens de geheime zitting van de 
gemeenteraad probeerden de CVP 
schepenen hun opperhoofd min of 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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NPC in Groot-Ranst 
meer te "verdedigen": Goossens 
woont in de Rubenslaan maar zijn 
huls is vla een zijstraat (de Rem-
brandtlaan) aangesloten op de ri
olering. In zo'n geval zou de wet 
voor interpretatie vatbaar zijn. 
Een uitermate zwak excuus, zeker 
als je bedenkt dat een buur van de 
burgemeester in dezelfde situatie 

verkeert en wél belastingen betaalt. 
Vla haar gemeentelijk pamflet pro
testeert de vu-Groot Ranst tegen 
deze uiting van Nieuwe Politieke 
Cultuur, Gemeenteraadslid Janssens 
ovenweegt klacht neer te leggen bij 
de minister van Binnenlandse Zaken 
tegen deze onfrisse CVP-praktijken. 

PietDezaeger 
• 
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zelfbewust 
naar de toekomst kijken 

4 11 JULI - BOODSCHAP 4 

11 juli, de Vlaamse feestdag, geeft de traditionele 

partijen elk jaar de gelegenheid om met veel vertoon de 

Vlaamse grieventrommel te roeren. Ze zetten dan een 

hoge borst op, doen een aantal stoere beloften, richten 

hun pijlen naar de Franstaligen en willen zo bewijzen dat 

ze goede flaminganten zijn. Gedurende de volgende 364 

dagen zijn ze vergeten wat ze op 11 juli met veel branie 

verkondigd hebben. Indien de Vlaamse beleids

verantwoordelijken consequent en zelfbewust werk 

zouden maken van een beter Vlaanderen en van de 

versterking van de Vlaamse positie in de Belgische en 

internationale context, zouden ze niet de behoefte hebben 

om op 11 juli een htanie van loze beloften en holle 

dreigementen aan het adres van de Franstaligen de wereld 

in te sturen. 

De analyse is inderdaad hard. De Belgische 

staatsstructuur functioneert niet naar behoren. Het 

Belgisch immobilisme is groter dan ooit en unitaire 

recuperatiepogingen zijn schering en inslag. Het incident 

dat minister Maystadt over de verlaging van de 

successierechten voor famiUebedrijven veroorzaakte zal 

zeker niet het laatste zijn. 

De Volksunie heeft na een grondige ontleding van 

de politieke situatie haar conclusies getrokken en kiest 

resoluut voor een onafhankelijke Vlaamse stem in een 

federaal Europa van volkeren en regio's. Enkel op die 

manier kunnen we ten volle verantwoordelijkheid 

opnemen voor het welzijn van 6 miljoen Vlamingen.Maar 

als het er op aankomt die uitdaging echt aan te gaan, geeft 

het gros van de Vlaamse pohtici verstek. 

INTER-NATIONALISME 

We nemen bewust afstand van de traditie van 

verbaal opbod. 11 juli is een feestdag. Een dag waarop we 

ons moeten bezinnen over wat we reeds met onze 

autonomie verwezenlijkt hebben. Een dag ook om vooruit 

te kijken en een visie te ontwikkelen over de toekomst 

van Vlaanderen. Een visie die loskomt van clichés en 

Vlaanderen de 21ste eeuw biimenloodst. 

Een eeuw, waarin de klassieke natie-staten aan 

belang zullen inboeten ten voordele van internationale 

constructies. Een eeuw waarin tegelijk ook gezocht moet 

worden naar nieuwe middelen om gemeenschapsvorming 

te bevorderen, om mensen geborgenheid en houvast te 

bieden. 

Zij die over deze uitdagingen niet mee willen 

nadenken omdat ze nationalisme, zelfstandigheid of 

autonomie vies vinden, begaan een grote fout. Ze 

reageren kortzichtig en ontlopen hun verantwoordelijk

heid. Ze staren zich blind op het behoud van de verstarde 

Belgische constructie en verhezen daardoor elke greep op 

de invulling van de internationale gemeenschap. Het is 

een absurde paradox. Zij die beweren de grootste inter-

nationahsten te zijn, zij die argumenteren dat Vlaanderen 

geen eiland in de wereld mag zijn, isoleren het door het 

elke internationale zeggingskracht te ontzeggen. 

EUROPA 

Vandaag moeten we nadenken over het Europa dat 

we willen. Ook hitmen de Europese Unie blijkt men niet 

in staat oude denkpatronen te verlaten en nieuwe paden 

te betreden. De Top van Amsterdam was een complete 

mislukking. De regio's zullen nog steeds niet als 

volwaardige gesprekspartners in de Raad van Ministers 

erkend worden en men weigert een ernstig debat over de 

verdeling van de bevoegdheden tussen het Europese, 

nationale en regionale niveau te voeren. Het is tijd voor 

Vlaanderen om een actieve Europese politiek te 

ontvnkkelen. Het is tijd voor een ander Europa. Een 

Europa waar we ook de bevolking achter moeten krijgen. 

Waarom geen referendum organiseren? Niet om de 

Europese gedachte te kelderen, integendeel. Maar om de 

bevolking mee de weg te laten bepalen die de Unie moet 

inslaan. Het kan een belangrijk signaal zijn aan de 

Europese besluitvormers, een signaal om uit hun 

egelstelling te treden en echte stappen vooruit te zetten in 

de richting van een sociaal en democratisch Europa. 

MEER E?AN£EN TANGO 

Het heeft geen zin te filosoferen over Vlaanderen 

in een internationale context, als we geen visie hebben 

over onze verhouding met Wallonië. Waarom zouden we 

niet kunnen samenleven met Wallonië ? Het is een vraag 

waar we als voorstanders van meer Vlaamse autonomie 

telkens weer mee geconfronteerd worden, een vraag 

waarop vanuit Vlaams-nationale kringen vaak de 

verkeerde antwoorden worden gegeven. Antwoorden die 

-onterecht- in verband worden gebracht met uitwassen 

van het nazi-nadonaUsme en Joegoslavische toestanden. 

Het moeilijk samenleven tussen Vlamingen en Walen is 

niet het direae gevolg van een verschillende cultuur, een 

andere levenshouding, een andere visie, laat staan van een 

superioriteit van het ene volk ten opzichte van het andere. 

Er zijn verschillen, maar die kunnen verrijkend zijn, als 

men er juist mee omspringt. De problemen tussen 

Vlaanderen en Wallonië zijn het gevolg van 

scheefgetrokken verhoudingen die in de huidige Belgische 

context gebetonneerd zijn. 

Men moet met twee zijn om een tango te dansen, 

merkte een Vlaams journalist terecht op en hij trok 

daaruit de conclusie dat Vlaanderen Walonië niet mag 

dwingen tot een gesprek over verdere staatsvorming. 

Maar Vlaanderen en Wallonië zijn geen danspaar. 

Vlaanderen 
moeteen 
dynamisch 
beleid voeren. 
Dat de 
aandacht 
daarbU 
uitgaat naar 
economische 
ontwikkeling, 
weten
schappelijk 
onderzoek, 
product-
Innovatie en 
een 

aantrekkelllk 
ondernemers
klimaat Is een 
goede zaak.... 



Het boek Kinderen van de hoop van VU-
voorzitter Bert Anciaux doet het goed in de 
boekhandel. Het staat inmiddels al veertien 
weken in Knacks boekentoptien en komt 
daarmee op ongeveer gelijke hoogte met 
De discrete charme van een Luxemburgs 
bankier van Ludwig Verduyn over de KB-
Lux-affaire. 
Kinderen van de hoop, waarvan naar schat
ting een 11.000 exemplaren aan de man 
gebracht zijn, staat niet meer in Humo's 
boekentoptien. Naar alle verwachting zal 
het boek het beter doen dan De Belgische 
ziekte van nieuwbakken VLD-voorzitter 
Cuy Verhofstadt. Dat staat, meerdere we

ken na het uitkomen, niet in de boeken-
parade van Knack. In Humo bekleedde het 
enkele weken geleden de achtste plaats. 
Verhofstadts schrijven is later verschenen 
dan dat van Anciaux. Mogelijk kan dat één 
en ander verklaren. 
Dèt Kinderen van de hoop het goed doet op 
de boekenmarkt zal natuurlijk ook te maken 
hebben met de manier waarop het naar de 
potentiële lezers wordt gebracht. Bert An
ciaux daarover in Humo: „Ik wenste dat 
mijn boek op zoveel mogelijk plaatsen te
gen een zo laag mogelijke prijs verkocht zou 
worden; 100 frank leek me Ideaal, maar dat 
ging niet, dus Is het 195 frank geworden. In 

Kinderen van de hoop 
vergelijking met andere boeken is dat heel 
redelijk, ik schrijf niet voor die 2.500 
Vlaamse Intellectuelen die sowieso alle po
litieke epistels doorworstelen hé, ik wil alle 
Vlamingen bereiken. (...) De muren In mijn 
kamer weten wat Ik denk, mijn vrouw en 
mijn kinderen weten dat ook, maar als je aan 
politiek wil doen. moet je Je ideeën ruimer 
verspreiden. (...) Het wordt dus hoogtijd dat 
we aan een gedurfd alternatief beginnen. 

maar zo'n alternatief moet geschraagd 
worden door brede lagen van de bevolking-, 
daar wil Ik met mijn boekje toe bijdragen." 
Mocht u het boekje nog niet hebben: het is 
nog altijd te koop. 
c» Klnaenn van ae hoop. uitnodiging 

aan ae aurvers. Bert Anciaux. Ultg. 
learus-Antwerpen, 1997, l9Sfr. WIJ-
lezers kunnen het OU ae reaaetle be
stellen aan 150 fr. 

... zolang we 
maar niet uit 

het oog 
verliezen dat 
de economie 

er voor de 
mens Is en 

niet 
omgekeerd. 

• 11 JULI - BOODSCHAP • 

Ze zitten aan elkaar vast door een gedwongen huwelijk. 

Men vergeet te vaak dat een geslaagd huwelijk gebaseerd 

is op gehjkwaardigheid van de partners. In een goed 

huwelijk krijgt elke partner de kans om zichzelf maximaal 

te ontplooien en is er op tijd en stond een gesprek over de 

spelregels van het samenleven. Een huwelijk waarin één 

partner het gesprek systematisch weigert en de andere 

gedwongen wordt altijd maar te geven is gedoemd om te 

mislukken en draait onvermijdelijk uit op een pijnlijke 

scheiding. Als men het kind (Brussel) als pasmunt gebruikt 

om het huwelijk kost wat kost in stand te houden, zal men 

daarvoor achteraf de rekening gepresenteerd krijgen. Alle 

Brusselaars; Vlamingen, Franstahgen en migranten; zullen 

dan mee het slachtoffer zijn van het immobilisme dat de 

etterbuil jarenlang deed groeien. 

De wil is er om met een propere lei te beginnen. 

Om los te komen van de Belgische context, van de 

scheefgetrokken verhoudingen en om de samenwerking 

tussen Vlaanderen en Wallonië een nieuwe kans te 

geven, al was het maar om samen de belangrijke 

verantwoordelijkheid voor Brussel op te nemen. Een 

evenwichtige samenwerking kan maar tot stand komen 

vanuit een onafhankelijke positie, vanuit een vrijheid om 

zelf de prioriteiten voor zijn gemeenschap te bepalen, maar 

tegelijk vanuit een openheid naar elkaar toe en met de 

,vaste wil solidair te zijn met die gemeenschap die het 

j moeilijk heeft. De keuze van de VU voor 

onafhankelijkheid is in dit opzicht een logische keuze. 

Wie in Vlaanderen een verborgen agenda hanteert en 

enkel uit is op meer autonomie om zich te onttrekken 

aan elke vorm van solidariteit, maakt een 

inschattingsfout die op lange termijn wel eens zuur 

zou kurmen opbreken. Bovendien zijn zij mee 

verantwoordelijk voor het wantrouwen van de 

Franstaligen, die in zo'n context logischerwijze zo 

lang mogelijk vasthouden aan de bestaande 

situatie. 

Ook de Franstaligen moeten weten dat ze 

voor een belangrijke keuze staan. Ofwel werken ze mee 

aan een nieuw samenlevingsmodel, of ze houden vast aan 

hun korte-termijn-politiek en breken daarmee de bruggen 

tussen de twee volksgemeenschappen definitief af. 

EEN DYNAMISCH VLAANDEREN 

11 juli is de dag bij uitstek om aan de Vlamingen 

duidelijk te maken dat we de bevoegdheden waarover we 

beschikken maximaal aanwenden om prioriteiten aan te 

pakken. Werkloosheid, veiligheid, inspraak en 

betrokkenheid, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid 

van overheidsdiensten zijn maar enkele voorbeelden. 

Vlaanderen moet creatief zijn op de beleidsdomeinen die 

tot zijn bevoegdheden behoren en zo diegenen van 

antwoord dienen die beweren dat het beleid in 

Vlaanderen niet beter is dan het Belgische. 

Degelijk onderwijs is een belangrijke sleutel voor 

een toekomstgericht werkgelegenheidsbeleid. Oud-rector 

Dillemans heeft gelijk wanneer hij zegt dat onze 

universiteiten zich meer moeten richten op het leren 

omgaan met informatie en het verwerken van kennis, in 

plaats van op de pure kennisoverdracht. Ook in de 

secundaire scholen moet deze visie aan de basis liggen van 

een kwaliteitsvolle opvoeding. En laten we in deze 

prestatiegerichte maatschappij vooral niet uit het oog 

verliezen dat creativiteit, sport en cultuur ook hun plaats 

moeten hebben. Ook daar moet het hedendaagse 

onderwijs oog voor hebben. 

Vlaanderen moet een dynamisch beleid voeren. Dat 

de aandacht daarbij uitgaat naar economische 

ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, 

productinnovatie en een aantrekkelijk 

ondernemersklimaat is een goede zaak, zolang we maar 

niet uit het oog verliezen dat de economie er voor de 

mens is en niet omgekeerd. Het is al te gemakkelijk vanuit 

een luxueuze vrijbuiterspositie van de progressieve 

intellectueel schamper te doen over zaken als verankering 

en economische ontwikkeling. Toch schuilt er een grond 

van waarheid in die kritiek. De huidige beleidsvoerders 

hebben de neiging zowat alles te vertalen in markttermen. 

Zaken als cultuur, onderwijs en gezondheid hebben hun 

eigen waarde en zijn niet te vatten in termen van winst en 

opbrengst. Toch is het van het grootste belang dat we er 

in blijven investeren. 

En dan is er nog de grote bezorgdheid voor 

diegenen die om diverse redenen niet meer mee kunnen. 

Die de boot van onze snel evoluerende 

kennismaatschappij dreigen te missen en meedogenloos 

door de markt uitgestoten worden. Voor hen moet de 

gemeenschap het opnemen, naar hen moet onze zorg 

uitgaan. Een gemeenschap die zichzelf respecteert komt 

op voor zijn zwakkeren en eist daar de nodige middelen 

voor op. Het pleidooi voor een eigen sociaal beleid en 

voor meer middelen en bevoegdheden voor een 

dynamisch economisch beleid moet in dat perspectief 

geplaatst worden. Daarom moet 11 juli ook nog altijd een 

strijddag blijven, waarop we alle machthebbers, zowel in 

Vlaanderen als ten Zuiden van de taalgrens duidelijk 

maken dat we zelf verantwoordelijk willen zijn voor de 

uitbouw van een sociaal-rechtvaardig en democratisch 

Vlaanderen. 

Bert Anciaux 

Algemeen Voorzitter 

10 juli 1997 



I 
n ons 11 juli-nummer van vorig jaar deden wij u 

de hersenen pijnigen met het zoeken naar een 

aantal 'bekende' Vlamingen. Dit jaar mag u ons 

opnieuw verrassen m.et uw kennis van X! 

< 1 1 J U L I - W E D S T R I J D < 

In de onderstaande biografieën is telkens de 
naam van de hoofdrolspeler weggevallen. 
Het is de bedoeling dat u deze persoon zijn 
of haar eigen naam teruggeeft en de eerste 
letter van zijn of haar (achter)naam in de 
passende volgorde op bijgaand antwoord
formulier invult. Om uw kansen te ver
hogen vragen wij u niet om ons de tien juiste 
namen toe te sturen. Het volstaat dat u het 
tienletterwoord vindt. Mocht u dit nummer 
pas na uw vakantie onder ogen krijgen: 
geen nood! 

Wij geven u ruim de tijd om ons uw 
oplossing toe te sturen. Uw inzending dingt 
nog mee naar een prijs als zij op onze 
werktafel belandt voor 31 augustus a.s. Ook 
dit nog: alle bio'tjes bevatten 'gouden tips', 
al zijn deze dikwijls cryptisch omschreven. 
Geef nu toe: zelfs een kind kan het! 

O Wij herinneren ons van X vooral dat hij 
hoop wist te geven. Hoewel hij een Vla
ming is, weet X waarschijnlijk meer over de 
Antwerpse joden dan zijzel£ Enige tijd 
geleden maakte X een spreekwoordelijke 
tocht door de woestijn. Omdat X het goed 
kan uideggen, wordt hij nogal eens ge
vraagd om dat ook voor de camera's te 
doen. Vooral waimeer er in Israël onlusten 
of verkiezingen zijn, kent X weinig nacht
rust. Van 'Voor de dag' tot Ter Zake' wordt 
hij dan geacht achtergronden te geven. X is 
een in VU-kringen inmiddels wereldbekend 
links flamingant. X en Frans Masereel zijn 
twee handen op één buik. 

@ De gedrevenheid waarmee X nu reeds 
40 jaar lang zijn ding doet heeft hem over de 
grenzen heen beroemd en berucht gemaakt. 
Beroemd omwille van de hardnekkigheid 
waarmee hij ons culturele erfdeel verdedigt, 
berucht omdat hij geen blad voor de mond 
neemt. Koningen, prinsen, ministers en 
kannuniken, hij vreest niet ze de levieten te 
lezen maar gaat daarbij nooit over de 
schreve. Omdat X het leeuwenaandeel van 
de huidige Nederlands-Vlaamse integratie 
op zijn rekening mag schrijven werd hij 
herhaaldelijk terecht geprezen. 

© Al was X niet meer van de jongste toen 
de Grote Oorlog uitbrak toch werd hij nog 
gemobiliseerd. Als kunstenaar had hij toen 
reeds een zekere faam en bij hogeschool
studenten stond hij bekend omdat hij de 
vlaggen en emblemen van hun bonden had 
ontworpen. Een bezigheid die hij achter het 
front zou verder zetten. Ontelbaar zijn de 
prentkaarten, de sluitzegels en de illustrates 
die hij voor studenten-soldaten heeft ge
tekend. Maar X zal vooral bekend blijven 
om zijn ontwerp van het Heldenhuld-
ezerkje, niet wetend dat hij nog voor het 
einde van de oorlog onder zo'n monu
mentje zou begraven worden. Een paar 
weken voor wapenstilstanddag overleed hij 
in een veldhospitaal. 

O X is altijd een groot kind geweest. 
Geboren enkele jaren na WO II was X al 
bijna helemaal kaal. In feite heeft X nooit 
veel haar gehad en zeker niet op zijn tanden. 
Altijd weer moet X beroep doen op zijn 
sterkere of slimmere vrienden om hem uit 
de meest hachelijke situaties te redden. X 
heeft niet alleen een carrière in de pers, 
maar ook in het theater en zelfs op televisie. 
X was ooit een wilde weldoener, maar van 
dat imago stapte hij al na één nummertje af. 
X kan de meest dwaze stoten uithalen, m\ 

altijd het gelijk aan zijn kant hebben wordt 
om de minste tegenspraak erg kwaad. Toch 
heeft deze papieren tijger een hart van 
goud, zeker wanneer tante en de kinderen 
in gevaar zijn. 

© Een paar jaar nadat X aan zijn leraar in 
het Frans had geschreven:,, ayez pitié de 
moi qui ne connais Ie Flamand que de 
reputation." stond hij aan het hoofd van 
Vlaamse actie tegen de Franstalige school
directie. X had dan ook enkele merk
waardige leraren die hem en zijn even 
merkwaardige klasgenoten voorhielden dat 

tussen de torens stapt. Een vlag die haast 
groter was dan zijn kleine, gedrongen ge
stalte. Zoals velen van zijn generatie was X 
in de loopgraven van de IJzer Vlaamsgezind 
geworden, daar deed hij dienst als ka
nonnier, maar het was zijn beroep, dat hij 
als een van de besten onder de knie had, dat 
hem beroemd zou maken. Ook later, na de 
tweede oorlog die hij meemaakte deed hij 
onder bewaking zijn stiel, in ruil voor tabak 
voor zijn onafscheidelijke pijp. X bleef de 
eenvoudige arbeider die niet bazelde, maar 
een volleerde volksredenaar was. 

Geef X een naam 
en vorm een 

tienletterwoord! 
het volk waartoe zij behoorden moest her
leven. X had bovendien een talent waarvan 
hij dankbaar gebruik maakte: met zijn 
gedichten wekte hij bij de enen geestdrift 
op, bij de anderen woede en... storm! Zijn 
tegenstanders zagen „ze" dan ook vliegen. 
Sommige van X's gedichten behoren tot de 
top van de Vlaamse strijdpoëzie, terwijl zijn 
naam tot het beste van de keldervoorraad 
mag gerekend worden. 

@ X, een dame met ballen, staat al jaren in 
de top-30, maar heeft nooit de echte door
braak geforceerd. X dankt een groot deel 
van haar populariteit dan zeker ook aan 
haar spontaniteit. Wanneer X op dreef 
komt, ruimen velen de baan. X slaat er 
immers niet graag naast. X zorgde samen 
met haar vriendin aan het begin van dit jaar 
voor nogal wat opwinding bij onze te
genvoeters. X bleek daar jammer genoeg 
niet mans genoeg om door alle zure appels 
te bijten. Wanneer zal blijken dat X hem 
niet meer over de mazen van het net krijgt, 
zal zij waarschijnlijk gaan schermen. Dat X 
niet hoeft te kunnen zingen om ook te 
mogen swingen werd daarop inmiddels 
ruimschoots bewezen. 

O Het laatste beeld dat veel flaminganten 

van X meedragen is dat van een hoog

bejaarde man die met een gescheurde vlag 

© De 'nationale driekleur' heeft X dan 
mogelijk een flinke cent opgeleverd, veel 
geluk heeft ze hem schijnbaar niet gebracht. 
X stond in het milieu bekend als een 'snelle 
jongen'. X speelde een tijdlang hoog spel op 
de Lotto en dat is hem, ondanks zijn 
verbetenheid, zuur opgebroken. Wie X 
hoort praten, weet onmiddellijk dat hij uit 
Limburg komt. Gok echter niet op Paal, 
want dan komen bij X zeer nare her
inneringen boven. X, ooit gezien als Vlaan-
derens grote belofte, slaagt er maar niet in 
om de keikoppen opnieuw te trotseren. 
Samen met hem hopen wij dat X zijn 
collega's binnenkort weer op zijn ach
terwerk kan laten kijken. 

© Over X ligt een pasgeschreven boek 
klaar want deze hoogleraar-uroloog en his

toricus van de geneeskunde werd 100 jaar 
geleden geboren. X was een merkwaardig 
man. Dank zij zijn sociaalbewogen vader 
werd hij reeds zeer jong flamingant. X deed 
schitterende studies die hem niet alleen in 
staat stelden om geneesheer te worden, 
maar ook om in verschillende talen over 
geneeskunde te schrijven en om de vol
ledige werken van Horatius te vertalen. 
Zowel na de eerste als na de tweede 
wereldoorlog kreeg X het even moeilijk 
omwille van zijn eerlijke Vlaamse over
tuiging. Zijn spitse en humoristische tus
senkomsten vanop de VU-banken behoren 
tot het beste wat de Senaat ooit te horen 
kreeg. 

© De naam X klinkt in Vlaanderen als een 
klok Zelfs 'oude' tantes hebben er munt uit 
geslagen. 'Zo vader, zo zoon' gaat voor X 
helemaal op. Volgens velen is X-senior veel 
te vroeg van ons heen gegaan. Bij het horen 
van X-junior is het vaak alsof senior nog 
achter de microfoon staat. Misschien 
daarom ook dat junior op het podium 
resoluut afstand neemt van zijn vaders 
werk. Van het strand van Oostende tot aan 
de Maaskant zijn nogal wat dames hevige 
fans van X. Ze luisteren naar klinkende 
namen als Margrietje, Lilliane en Caro-
lientje. 

WAT KUNT U WINNEN? 

1ste prijs: Digitale radio met dubbel cas-
sette-deck 

2de en 3de prijs: Haardroger mét draag
bare radio 

3de t/m 6de prijs: Autostofzuiger 
7de I'm 10de prijs: Boekenpakket 
11de t/m 15de prijs: CD 
16de t/m 25ste prijs: Parker-balpen. 15 

Antwoordbon 
Het tienletterwoord is 

Naam: 

Adres: 

Op een gele briefkaart kleven en sturen naar Redactie WIJ, Banikadenplein 12,1000 Brussel. 
F^xen kan ook: 02/219.97.25 
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De klassieke oudheid geeft maar mondjesmaat al haar geheimen 

prijs. De tijden waarin Grieken en Romeinen de scepter zwaaiden 

vormen nog altijd geen open boek. Al trachten sommige uitgaven 

daar toch iets aan te veranderen. Bij Uitgeverij Casterman - die 

ook borg staat voor de stripreeks met de jonge romein Alex als 

hoofdrolspeler - verschenen enige tijd geleden twee historische 

atlassen met respectievelijk De Griekse wereld en Het Oude Rome 

als onderwerpen. Deze boeken behandelen een brede waaier van 

thema's die in de klassieke oudheid aan de orde van de dag waren. 

Hoe woonden, leefden, werkten en (vooral) veroverden de vol

keren waaraan wij vandaag nog een groot deel van onze cultuur en 

wetenschap aan danken f Beide uitgaven kennen zijn uitermate 

KEN UW KLASSIEKEN 

goed gedocumenteerd - tenminste wanneer men in het ach

terhoofd houdt dat ze toch in de eerste plaats op jeugdigen gericht 

zijn. Zoals van atlassen verwacht mag worden bevatten ze ook tal 

van geografische kaarten. 

Dat één onderwerp op wel honderd verschillende manieren 

aangepakt kan worden, wordt bewezen door De Griekse Tijd en 

De Romeinse Tijd. Beide Gottmer-uitgaven hebben ook over de 

klassieke oudheid, maar hebben een en ander opgevat als een 

'bewaarkrant'. Deze uitgaven, gericht op een jonger publiek dan 

dat van Casterman, zijn als het ware kranten met rubrieken als 

'Binnenland', 'Mode', 'Sport', 'Religie'... Het is een zeer frisse 

aanpak met hier en daar een knipoog. Zo vinden we tussen de 

illustraties cartoons en aan de tijd aangepaste advertenties voor 

o.a. slaven voorzien van een echtheidscertificaat en geurflesjes in 

de vorm van een (zweet)voet. Beide boeken geven een indruk van 

geordende chaos zoals dat bij veelgelezen dagbladen nogal eens het 

geval is. 

c» De Griekse wereld. Anton Powell I Het Oude Rome. Mike j . 

Corbishly. Uitg. Casterman. 1996. 96 blz., 625 fr. 

o» De Romeinse Tijd I De Griekse Tijd. Uitg. Gottmer-Haarlem. 

1997. 32 blz. 530 fr. Beiden in de reeks 'De krant van 

gisteren'. 

• BOEKEN • 

Goede reisgids 
gewenst! 

In de reeks Visumgids verscheen van 
Etienne Van Steenberghe De Pfalz-Wijn-
route. De Pfalz is het Duitse verlengstuk 
van de Elzas. Een minder bekende reis
bestemming dan de Franse Elzas of de 
Duitse Moezel, en daardoor minder be
mind. Ten onrechte, zo blijkt. ,v^s ik je 

vertel dat er in de Pfalz oleanders, aman-

delbomen, vijgenbomen en citrusplanten 

in open lucht groeien, bloeien en rijpen dan 

verdenk je me er wellicht van dat ik te diep 

in het wijnglas heb gekeken. Neen, in 

oktober heb ik in de straten van Forst (!) 

rijpe vijgen geplukt en gegeten." En deze 
biedt alles wat je nodig hebt om de route te 
volgen, zoals informatie over de wijn-
dorpen, de wijnbouwers, wijnen, hotels, 
culturele aspeaen, feesten en dergehjke 
meer. Met eenzelfde zin voor detail is ook 
de Wandeigids voor de kust waarbij de 
wandelaar een blik gegund wordt op de 
mooiste plekjes tussen Oostende en Bres-
kens. 

Dat de Visumgidsen zich niet noodzakelijk 
richten op één streek, maar ook the
matisch kunnen werken moge dan weer 
blijken uit Europese steden voor kinderen 
en Bedevaarten. De eerste geeft een ant
woord op de vraag 'Wat kan ik met mijn 
kinderen in Parijs gaan doen?', de tweede 
geeft tekst - niet alleen toeristische - en 
uitleg bij enkele van de meest bekende 
bedevaarten in Europa. Daarbi) wordt ook 
België niet vergeten, al vormt dat maar een 
klein luik van de pelgrimstochten. 
c»De Pfak-wijnroute. Etienne Van 

Steenberghe. Uitg. Globe-Groot-Bij

gaarden. 1997.176 blz., 545 fr. 

c» Watuielgids voor de kust. Annjooris & 

Serge Renson. Uitg. Globe-Groot-Bij

gaarden. 1997., 545 fr. 

c» Europese steden voorkinderen. Ronald 

Grossey. Uitg. Globe-Groot-Bijgaar

den. 1997 123 blz. 545 fr. 

c» Bedevaarten. Guido Elias & Bert Stie-

naars.Uitg. Globe-Groot-Bijgaarden. 

1997.159 blz., 545 fr. 

ODYSSEE 
Streken die goed in de toeristenmarkt 
liggen zijn meermaals beschreven in di
verse gidsen. Veel van deze gidsen zijn 
vertalingen. Odyssee Reisgidsen zijn oor
spronkelijk Nederlands werk en dus bij 
uitstek geschikt voor de Nederlandstalige 
reiziger. In deze reeks verscheen onder
meer Barcelona en Catalonië. De gids 
biedt praktische informatie over openbaar 
vervoer, overnachtingen, eten en drinken, 
samen met een flinke dosis historische, 
culturele en maatschappelijke achtergron
den. Foto's moet je er niet in te zoeken, 
wat zowel een min- als plusplunt kan zijn. 
De kaarten daarentegen zijn overduidelijk. 
Achteraan bevindt zich ook een woor
denlijst met de meest essentiële verta-
hngen. Kortom een zeer duidelijke gids die 
tot de meest praktische behoort die we in 
handen kregen. In dezelfde reeks ver
schenen ook Kreta en Portugal. 
c» Barcelona en Catalonië. Bartho Hen-

driksen en Leo Platvoet. Uitg. Babyion-

De Geus- Amsterdam.1997. 243 blz., 

598 fr. 

c» Kreta. Bartho Hendriksen en Leo Plat

voet. Uitg. Babylon-De Geus-Amster

dam. 1997.183 blz., 550 fr. 

o& Portugal. Jaap Scholten en Bartho Hen

driksen. Uitg. Babylon-De Geus-Am

sterdam. 1997. 246 blz., 598 fr. 

DOMINICUS 
Een reeks die bij iedereen bekend en door 
velen bemind is, is de Dominicus-reeks. De 
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versie van Mallorca, het vakantie-eiland 
bij uitstek, was aan vernieuwing toe. Hens 

Gottmer, de bewerker van Mallorca was 
tot 1996 directeur van Uitgeverij Gott-
mer/Becht. Nu houdt zij zich bezig met het 
actualiseren van een aantal reisgidsen. 
Haar opzet is geslaagd. Datzelfde geldt 
overigens voor de gehele onvolprezen Do
minicus-reeks. Er is geen werelddeel dat 
veilig is voor deze uitstekende gidsen. Dit 
jaar verschenen, naast anderen, b.v. ook 
uitgaven over Pakistan, Costa Rica en 
Birma. De Domincus weet op een niet te 
belerende wijze de aandacht van de lezer 
vast te houden, ook als die zich niet op zijn 
reisbestemming bevindt! Cultuur, historie, 
folklore,... alle wetenswaardigheden krij
gen er hun plaatsje in, niet zelden ver
gezeld van een plannetje of een leuke foto. 
Het uithangbord van uitgeverij Gottmer is 
zoals goede wijn: behoeft geen verdere 
krans. 

c» Mallorca. Hens Gottmer. Uitg. Gott

mer-Haarlem. 1997.140 blz., 499 fr. 

c» Costa Rica. Linda 0'Bryan & Hans 

Zaglitsch, Uitg. Gottmer-Haarlem. 

234 blz., 659 fr. 

c» Birma. LeonPeterse & Joke Petri. Uitg. 

Gottmer-Haarlem. 1997.213 blz., 659 

fr. 
c» Pakistan. Dick Houtzager. Uitg. Gott

mer-Haarlem. 1997.316 blz., 699 fr. 

ZONDEN EN 
ZALIGHEDEN 
JOHAN REYGAERT5 

DAVIDSFONDS 
Is Dominious een onvolprezen reeks dan 
geldt datzelfde zeker ook voor die van het 
Davidsfonds. Eén groot verschil: waar 
Dominicus over de landsgrenzen kijkt, 
houdt het Davidsfonds het bij de uitgave 
van prettige boekjes over een Vlaamse 
streek of stad. In de reeks verschenen o.a. 
'Voeren' en 'Voeren anders' van Guido 

Sweron, 'Het land van de Witte' van Sooi 

Daems,... 

Vorig jaar al verscheen Brussel: zonden en 
zaligheden vanjohan Reygaerts. Hij neemt 
de lezers mee naar de 'gouden bisschop', 
de 'zwette madam' en de chocoladen 
Drapsdynastie. Zeer originele Bmsselwan-
deling! Van Stefan Schaubroeck verscheen 
dan weer Het land van Leie en Latem. 
Schaubroeck neemt ons mee op wandel 
door het zacht glooiende landschap van de 
meanderende Leie. 

HIJ laat ons kennismaken met Gerard de 
Duivel en tracteert ons in Deinze op een 
jenever. Van dezelfde hoge kwaliteit als de 
voorgaande! 

c» Brussel: zonden en zaligheden. Johan 

Reygaerts. Uitg. Davidsfonds-Leuven. 

1996.149 blz., 495 fr. 

c» Het land van Leie en Latem. Stefan 

Schaubroeck. Uitg. Davidsfonds-Leu

ven. 1997.103 blz., 495 fr. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Padvinder geland", 

las Ahasverus 

Vooruit Mars! 

© 

Mannen krijgen van solden 
de klere... 

© 

Renaultarbeiders moeten 
barsten of Mégane 

© 

Mike Tyson had z'n tegenstrever 
goed beet! 

© 

© 

Het zal deze zomer wel bij 
blanke bergen blijven.., 

© 

VRT: het zonnetje 
op de buis 

© 

Super Mario rijdt als een kanarie 
door Frankrijk 

© 

^ V L A A M S P L A K B O E K ^ 

Vlaming ontmoette 
Napoleon op Aubisque 

Vlaanderen en wielrennerij, ze zijn van 
mekaar niet scheiden. En er wordt niet 
alleen gefietst en gesupporterd, er wordt 
ook over geschreven. Want zopas en haast 
gelijktijdig verschenen opnieuw twee pu
blicaties over de rijke West-Vlaamse wie-
Ierhistoriek. Wakkenaar/«/ej Desmet pu
bliceerde Wakken op twee wielen en 
Oostrozebekenaar Lieven Demedts 

bracht het eerste deel van Honderd jaar 
wielersport in Oostrozebeke uit. Beide 
werken bevatten enkele opmerkelijk, tra
gische en komische anekdoten die de 
doorsnee Vlaamse wielerliefhebber zeker 
zullen interesseren. 

GELE TRUI 

Jules Desmet is niet aan zijn proefstuk 
toe. In het verleden publiceerde hij reeds 
meerdere gevatte heemkundige werken: 
70 jaar voetbal in Wakken (1980), Over 

cafe's gesproken (1982), Leven en werk 

van Leon Beel (1994) e.a. Desmet is actief 
lid van de heemkundige kring Het Bour

gondisch Erfgoed en mag samen met de 
Dentergemse VU-burgemeester Koen De-
groote en Markegemnaar Frans Holle-
voet tot de belangrijkste heemkundigen 
uit het voormalig Graafschap Wakken 
gerekend worden. Wakken op twee wie
len is alvast weer een voltreffer. 
Het boek belicht de historiek van de 
Wakkense wielrenners sedert het begin 
van de wielersport. Zeer gesmaakt is het 
relaas over de Wakkense kampioenen 
Norbert Gallens en Maurice Meersman, 
die in de veertiger jaren een stukje Tour
geschiedenis schreven. Vooral Norbert 
Gallens is bij de vele wielerliefhebbers 
gekend gebleven als de eerste naoorlogse 
winnaar van de Ronde van België (1945) 
en vooral als ritwinnaar en gele truidrager 
in de Tour 1949. We vernemen dat Gal
lens overigens pas in 1994, op uitno
diging van de burgemeester van Bou-
logne-sur-Mer in de Tour als eregast, zijn 
échte gele trui kreeg. In 1949 had hij een 
geel shirt van een journalist van Les 

Sports moeten aantrekken... omdat er 
geen gele trui voorhanden was. Gallens 
kreeg 's anderendaags bovendien nog een 
fikse boete omdat hij zonder „maillot 
jaune" rondtoerde! 

HET DRAMA VAN „DEN DUUS" 

Voor het eerst vernemen we ook iets meer 
over een persoonlijk drama dat zich af

speelde in het leven van oud-VU-pro-
vincieraadslid Maurice Dujardyn. „Den 
Duus" was in de dertiger jaren een van de 
betere West-Vlaamse wielrenners. Dujar
dyn was tot de wielersport gekomen dank 
zij de goede vriendschapsbanden van zijn 
vader met het Wontergems wielergeslacht 
Buysse. Toen Lucien Buysse in 1926 op 
overtuigende wijze de Tour won was 
„den Duus", nauwelijks twaalf, een vurig 
supporter van Buysse. Het noodlot zou de 
families Dujardyn en Buysse echter on
genadig hard treffen. Op zijn beurt was 
Garlos Buysse, zoon van de oud-Tour-
winnaar, in 1937 supporter van Maurice 
Dujardyn. Tijdens een wielerwedstrijd te 
Deinze kwam „den Duus" in volle finale 
in botsing met Garlos Buysse, die wat te 
ver over een nadar leunde. Zoon Buysse 
was op slag dood, Maurice Dujardyn was 
ernstig gewond. „Den Duus" trof geen 
kwaad, hij werd van alles vrijgepleit en 
tussen beide Vlaamsgezinde families 
kwam het ook nooit tot rancuneuze toe
standen maar de sympathieke Wakkense 
wielrenner (en later succesvol VU-po-
liticus) zou voor de rest van zijn leven 
getekend blijven door het voorval. Een 
Oedipusdrama uit de wielersport. 

DE CELE KOORTS 

Ook Lieven Demedts heeft reeds tal van 
publicaties op zijn actief. Het eerste deel 
van Honderd jaar wielersport in Oost
rozebeke kreeg de ondertitel „De gele 
koorts" mee. Niet verwonderlijk als men 
weet dat ook Oostrozebeke nogal wat 
Tourdeelnemers telde. Georges Vanden-
berghe, geboren Oostrozebekenaar, 
droeg in 1968 ooit elf dagen de gele trui. 
Zijn neef, Johan Bruyneel, die zijn kin
derjaren doorbracht op de Rozebeekse 
Kalberg, won intussen ook een paar Tour-
ritten en droeg één dag de gele trui. 
Berten Van D'Huynslager werd derde in 
de allereerste Tour de l'Avenir in 1961 en 
ook Paul Haghedooren, de verrassende 
Belgische Kampioen van Halanzy (1985) 
reed meerdere opgemerkte Ronden. 
Maar vooral was er in 1920 zekere Mau
rice Lampaert. 

Maurice Lampaert nam in 1920 deel aan 
de Tour. Eigenlijk was hij een pionier van 
de wielersport. Uit de vele anekdoten 
leren we dat Lampaert dat jaar de Au
bisque aan de verkeerde kant afreed 's 
nachts in een berghut op de flanken van de 
Tourmalet belandde. Tot aan zijn dood 

bleef Lampaert volhouden dat hij die 
nacht vertoefde bij zekere... Napoleon uit 
Gorsica, een renner die tegen een ezel was 
aangebotst. Demedts ontdekte intussen 
dat deze anekdoten op waarheid berustte. 
Het betrof een Gorsicaanse renner, zekere 
Napoleon Paoli, die in 1920 inderdaad 
tijdens de afdaling van de Aubisque tegen 
een ezel aanreed. Deze en vele andere 
anekdoten kleuren de beide boeken. 

Kroebel 
c» Wakken op twee wielen. Juul Desmet. 

160 blz., 500 fr. Verkrijgbaar bij de 

auteur: Roterijstraat 3, 8720 Wakken 

(056160.37.50). 

c» Honderd jaar wielersport in Oost

rozebeke. Deel 1: De gele koorts. Lie

ven Demedts. 150 blz., 500 fr. 

Verkrijgbaar bij de auteur: Kalberg

straat 11, 8780 Oostrozebeke 

(056166.81.83). 

Georges 

vandenberghe, 

geletruldrager, 

wordt In de 

Tour van 1968 

verfrist door 

Walter 

Codefroot, 

huldig 

ploegleider 

van BJarne 

Rils. 
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OPGAVE 92 

HORIZONTAAL 
1. Al beschikt deze landman 

blijkbaar over voldoende 
gereedschap, hij komt ge
woon op tafel terecht 
(12) 

7 Wie deze daad bedrijft 
heeft geen helpers nodig 
(12) 

9 Grondvrucht (9) 
10. Respectvoile bewonde

ring (7) 
12. Slappe pree waarvoor je 

toch minstens vijf dagen 
moet weri<en (8) 

13. Dit geluld kan zowel be
wondering als afkeuring 
betekenen (7) 

14. Vaderloos werelddeel met 
grote financiële gevolgen 
(4) 

17. Kneedbare lichaamsdelen 
van klein formaat? (10) 

18. Meisje dat overblijft als 
van de meest bekende in
ternationale vrouwen-
naam de moeder is weg
gelaten! (3) 

VERTIKAAL 
1 Trekkoord (9) 
2. Een uitholling in 'n muur 

kan 'n belemmering vor
men' (9) 

3. Trots (4) 
4. Limburgs borreltje (5) 
5. Dit wapen mag ondanks 

z'n naam in de ring niet 
gebruikt worden (10) 

6. Volgens zijn aanspreektitel 
bezit een kardinaal deze 
eigenschap (7) 

8. Looppiankje (4) 
9. Opnieuw (6) 

11. Gelijkmatig (5) 
15. Veroorzaakt zonder ver

driet toch tranen (2) 
16. Houdt't zeil op (2) 

OPLOSSING OPGAVE 91 

Horizontaai: i . belaagd, 7 
evenwichtig, 8 vocht; 9, alt; 
10. fel; 11. geïllustreerd, 12. 
bed; 13. schIp; 16. non-al-
cohollsch;18.ha;19.slot;20 
kind. 
vertiicaai: 1. bewaarschool; 
2. lichter, 3. abt; 4. dagblad; 5. 
geschiedenis; 6. zestal, 8. va
gebond; 10. feestlied; 15. 
salvo; 14. prooi, 15. och; 17 
hak. 

Uit de Juiste inzending 
werd deze week deze van 
vic Ciaes getroicicen. VIc 
woont in de Ernest Ciaes-
laan 14 te 1S60 Hoellaart 
en krtfgt i>innenkort zijn 
prijs thuisbezorgd. 

De brieficaart met de op
lossing van opgave 92 ver
wachten w|j ten laatste op 
dinsdag 22 Juli a.s. op ons 
adres: Barrlkadenpiein 12 
te 1(KM> Brussel. 
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NAPOLEON 
Je bent onder tien en je wil naar de bioscoop tot wanhoop van je 

ouders en grootouders, en je wil dan nog graag Napoleon zien, wat 

alles nog erger maakt dan het al was, want volwassenen zullen aan 

deze film over de hond Muffy die Napoleon wenst te worden 

genoemd, geen ene moer vinden. Er is ook geen moer aan. 

ROBERT MITCHUM 
„Het enige verschil tussen mi] en mijn collega acteurs, is dat ik meer 

tijd in de gevangenis heb doorgebracht", is een beroemde uitspraak 

van de zopas overleden Robert Mitchum, de man met de slaperige 

ogen. Hij zei ook nog: „Films vervelen me, speciaal die van mezelf". 

Voor mij mag de televisie snel een retrospeciteve geven met The big 

steal, The sundotvners en Ryan's daughter als hoogtepunten. 

NIEUW IN DE BIOS 

RAOUL SERVAIS 
In Oostende loopt nog tot 31 augustus in het Casino Kursaal een 

tentoonstelling rond Raoul Servais, de Vlaamse grootmeester van de 

animatiefilm, met originele tekeningen, een permanente voor

stelling van uittreksels uit zijn films en zo meer. 

MARVIN'S ROOM 
Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton, Robert De Niro 

en Hume Cronyn dansen op de regisseursmuziek van Herry Zaks in 

Marvin's Room en wat een dansje! Film is gemaakt naar een 

toneelstuk van Scott McPherson, die in 1992 op SS-jarige leeftijd 

stierf aan AIDS. Met deze achtergrond informatie weet men dat deze 

intieme film over opoffering veel persoonlijke emoties bevat. Een 

boodschap over vergeten en zichzelf wegcijferen. (***) 

JAMES STEWART 
Ook James Stewart heeft deze week de aarde verlaten. Hoewel zijn 

rol in de beroemde anti-communisten processen tijdens de 

McCarty-tijd niet zo denderend was - hij zou nogal was fellow 

acteurs erin hebben geluisd- maakte hij toch schitterende films en in 

een retrospectieve mogen volgende films niet ontbreken: Mr. Smith 

goes to Washington, The Philadelphia story (waarin de beroemde 

zin: Het mooiste gezicht in deze mooie wereld, is dat de ge-

priviligeerden van het privileges genieten), The Glenn Miller Story, 

Anatomy of a murder en Mr. Hobbs takes a vacation. 

W. Sneer 

< M E D I A L A N D S C H A P <.-

Demi Moore in de 

Tiie Seventh Sign, 

zat. 12Juii.TV1 

om 23U.15 

€?=# Het gezin van Paemei Vlaamse film van Paul 
Cammermans uit 1986. Een sterke verfilming van het 
sociaal-bewogen melodrama van Cyriel Buysse, met 
goede vertolkingen van o.m. Senne Rouffaer en Jan 
Decleir Zon. 13 Juii. TVI om 20u.l5 

^=J^ The Fareweil Caia Het prestigieuze Engelse 
„Royal Opera House" in Covent Garden Is aan ver
bouwing toe, Tijdens de voorbije 50 jaar was deze 
muziektempel een symbool voor de groten uit de 
klassieke muziekwereld. Dit concert met o.m. Placido 
Domingo sluit een roemrijke periode af. Maan. 14 
Juii. BBC 2 om 20U.30 

1 S ^ Car^onl Franse film van Claude Sautet uit 
1983 met Yves Montand, Nicole Garcia en Jacques 
Villeret. Alex werkt in een Parijs' café-restaurant en 
heeft er de leiding over een aantal kelners. Alex, eens 
getrouwd, leidt nu een onbekommerd leven als vrij
gezel. Bij een bezoek aan vnenden maakt hij kennis 
met Clalre. Tragikomische film waarin de personages 
op een vlotte, aandoenlijke wijze gestalte worden 
gegeven. Dins. 15 Juii, TF i om 20U.45 

fc^ indian summer Onca Lou, een door de wol 
geverfde kampeerlelder, besluit de vrienden van de 
lichting 1972 nog eens bij elkaar te brengen in het 
Tamakwakamp bij het Ontariomeer Romantisch-nos-
talgische film van Mike Binder uit 1993 over de 
charme van zomerkampen. Smaakvol en genietbaar 
voor dertigers en ouder. Zeer goede vertolkingen van 
de acht hoofdacteurs, woens. 16 Juli, TVI om 
23U.10 

I f e ^ Once Around Amerikaans sentimenteel 
drama van Lasse Hailström uit 1992, met Richard 
Dreyfuss, Holly Hunter en Danny Aiello. Het gezin Bella 
heeft twee dochters. Jan en Renata. Jan, de jongste, 
gaat binnenkort trouwen. Renata wil met haar vriend 
Rob trouwen maar die geeft haar de bons. Op de 
Caraïben leert Renata een excentrieke en rijke za
kenman kennen. Bitterzoete film over familierelaties, 
eenzaamheid en nestwarmte. Dond. 17 Juii, TVI om 
23U.10 

t J Le Corniaud Frans-Italiaanse film van Cérard 
Oury uit 1964. Ontspannende gangsterparodie over 
een bescheiden winkelier die nietsvermoedend be
trokken raakt bij drugs- en juwelensmokkel. Ondanks 
het vrij banale verhaal toch best te genieten dankzij 
de opeenvolging van grappen en grollen van het duo 
Bourvii/de Funès VriJ. 18 Juii, VT4 om 21u.30 

Wat zien ik? 
Een wit vierkantje! 

In de oorlog tegen het ethisch verval is 
alweer een veldslag gewonnen.Vlaams 
mediaminister Eric Van Rompuy wil dat 
er een symbool op het Vlaamse TV-
scherm zal verschijnen wanneer er ge
weld- of sexscènes worden uitgezonden. 
Het signaal moet ouders de waarschu
wing geven dat het vertoonde materiaal 
kindonvriendelijk is. Het voornemen is 
niet zomaar een mediastunt van Van 
Rompuy, maar kadert in een Europese 
overeenkomst. Wie zal goedkeuren wat 
wel of niet geschikt is voor jongeren is 
nog niet vastgelegd. De discussie over de 
vraag of cartoons a la 'Tom & Jerry' nu 
wel of niet gewelddadig zijn, zal dan ook 
opnieuw een aanvang vinden. Het is 
bovendien niet onwaarschijnlijk dat kin
deren op een programma zullen afstem
men juist omdat het voor hen 'verboden' 
is. Tot slot: het is nog niet geweten of het 
symbool, naar vroeger voorbeeld, een wit 
vierkantje zal zijn. Mogelijk wordt het 
ook een rood driehoekje,... of een logo 
van één of ander boek! 

CORRUPTIE EN KRANTEN 
Uit een -tigste onderzoek blijkt dat naar
mate er meer kranten gelezen worden in 
een land, de corruptie er afneemt. Eén 
verklaring, die ook gegeven werd, zou 
kunnen zijn dat gezien de kranten in
formatie en openheid verschaffen er min
der kansen zijn tot corruptie. Een andere 
verklaring, waar waarschijnlijk niet eens 
naar gezocht werd, is dat de krantenlezers 
dermate goed geïnformeerd zijn dat zij 
hun corrupt gedrag beter kunnen ver
bergen. Het onderzoek wees ook uit dat 
er in België per 1.000 inwoners 320 
krantenlezers zijn. Volgens de officiële 
cijfers van de BVDU, de Belgische Ver
eniging van Dagbladuitgevers, zijn er dat 
maar 163. Belangrijkste besluit: onder
zoeken moeten genomen worden voor 
wat ze waard zijn. 

PRIMEUR 
Het is geen wereldnieuws, maar in VU-
kringen toch een primeur. Een doch-
terkrantje van dit weekblad is voortaan 
immers op Internet te bezoeken. Internet 
is een wereldwijd computernetwerk 
waarop over vanalles en nog wat - je kan 
het zo gek niet bedenken! - informatie te 
vinden is. En nu is dus ook de 'site' van 
WIJ in Zedelgem te bezoeken. „Er staat nu 

reeds een artikel in waarvoor we in de 

gedrukte uitgave geen plaats meer be

schikbaar hadden." ztp. Jef Bogaert die 
borg staat voor de eindredactie. „Ui

teraard is dit alles nog voor verbetering 

vatbaar. Het ligt in onze bedoeling om in 

de toekomst een volledige website te ont

wikkelen voor VU-Zedelgem waarbij wij 

naast het eigen tijdschrift ook veel andere 

informatie aanbieden. Hierbij denken wij 

vooral aan Zedelgemse politieke infor

matie (bv. agenda gemeenteraad), alge

mene Zedelgemse zaken en directe toe

gang toe andere, gelijkaardige initiatieven. 

Wij denken dat we met het tot stand 

komen van deze electronische versie van 

"Wij in Zedelgem' een bijdrage geleverd 

hebben tot een betere informatieverschaf

fing. We bieden bovendien een kanaal 

voor zij die Zedelgem verlaten hebben, 

maar toch graag weten wat er hier nog 

leeft." 

We waren het bijna vergeten maar hier 
volgt het adres: http://www.club.in-
net.be/~yearS601/ wij.htm. Wilt u re
ageren ? Dat kan en wel via E-mail: jef.bo-
gaert@club.innet.be. Voor echte Inter-
netfreaks zullen wij open deuren intrap
pen maar toch: Jef Bogaert wijst er nog op 
dat bij internetadressen de hoofd- en 
kleine letters niet door elkaar gebruikt 
mogen worden! 

KAMIEL 
Het geschil tussen de VRT en Chris Van 

den Durpel alias Kamiel Spiessens begint 
groteske vormen aan te nemen. Zoals 
geweten beweert de openbare omroep 
medeëigenaar te zijn van Van den Durpels 
typetjes. Daarom zou de populaire en
tertainer ze nergens meer mogen ge
bruiken zonder VRT-toestemming. De 
Reyerslaan besliste nu om de opnamen 
van Oesje, de eerste langspeelfilm met de 
goedaardige tuinman in de hoofdrol, te 
laten stilleggen. De VRT is het naar eigen 
zeggen 'beu' om telkens weer te moeten 
vaststellen dat haar meest succesvolle 
producten zomaar naar de concurrentie 

^ ^ B ^ >|n Z^elgem 

^ ^ B rPer̂ bericht 

v 

Aa 
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Bel dan tittp://www.club.innet. 
öe/ ~year5601/ wij.htm! 

Birgit Van Mol: de zoveelste 
VRT-figuur die zich Jarenlang met 

belastinggeld In het vak mocht 
bekwamen om daarna de 'uitdaging' 
te gaan zoeken bij de commerciëlen. 

gaan. Voor liefhebbers van de auteurswet 
valt het niet te hopen dat beide partijen 
tot een minnelijke schikking komen. Van 
den Durpel heeft al laten verstaan ernstig 
erover na te denken om in het najaar niet 
meer te werken voor de VRT, ook al was 
dat de afspraak. 

VISIE? 
In het kader van het voorgaande is het 
ook nuttig te vermelden dat Birgit Van 

Mol, presentatrice van o.m. het populaire 
VRT-programma Herexamen een nieuw 
onderkomen gevonden heeft in Medi-
alaan 1. Van Mol kiest naar eigen zeggen 
voor VTM omdat die „in tegenstelling tot 
de VRT" wel over een lange termijn-visie 
zou beschikken. Van Mol is de zoveelste 
in de rij succesvolle VRT-gezichten die 
zich eerst op kosten van de belasting
betaler mocht bekwamen in het vak om 
daarna te kiezen voor 'de uitdaging' bij de 
commerciële concurrentie. Het wordt zo 
stilaan tijd dat daar eens wat vragen over 
gesteld worden, zowel binnen als buiten 
het 'huis van vertrouwen'. Op Frank 

Dingenen, Margriet Hermans en Jacques 

Vermeire alleen bouw je, zo lijkt ons, geen 
openbare omroep. Tenzij 'menselijk' en 
'warm' als enige primaire waarden zou
den overblijven. Het zal de oplettende 
lezer ook zijn opgevallen dat de VRT 
door Van Mol een 'gebrek aan lange 
termijn-visie' verweten wordt. Als Van 
Mol gelijk heeft - en zij kan vergelijken -
dan betekent dat dat het hele nieuwe 
maxi-decreet een maat voor niets geweest 
is. Eén van Van Mols eerste VTM-ex-
ploten zal bestaan in de presentatie van 
'De Gouden Schoen'. Nu de uitgever van 
de organiserende krant 'Het Laatste 
Nieuws' zo goed als eigenaar is van VTM, 
kon het niet uitblijven dat ook dat pro
gramma naar Vilvoorde zou verhuizen. 
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EU-stemreclit (1) 
Het stemrecht voor Europeanen leidt 
tot beroering in de Vlaamse Beweging 
De meerderheid van de Vlamingen ligt 
er echter met wakker van Mag voor hen 
Vlaams-Brabant teloorgaan en de taal
grens opschuiven tot Antwerpen? 
In elk geval gekende toestandeni Ook 
ten tijde van het Egmontpakt of de 
faciliteiten-regeling kon dit slechts be

wuste Vlamingen boelen Dit geeft de 
politici van CVP - SP - VLD en Agaiev 
blijkbaar een alibi om het pad te effenen 
voor het voorstel-Clerfayt 
BIJ mijn weten is er maar één volk, nl de 
Vlamingen, dat zonder reflex één vijfde 
van Zijn grondgebied laat aantasten Als 
de Vlamingen één wijk van bv Edingen 
of Komen zouden opeisen staat heel 
Wallonië op stelten I 
De Vlamingen kunnen de uitwassen van 

deze Europese bureaucratie bestrijden 
Die Europese vlaggetjes zouden beter 
door Vlaamse symbolen vervangen wor
den' Europa betekent stemrecht voor 
inwijkelingen die de taal en integratie in 
Vlaams-Brabant in vraag stellen Europa 
IS subsidienng voor Vlaamse bedrijven 
die naar Henegouwen verhuizen Eu
ropa IS het opdoeken van Renault-Vil-
voorde t v v Spaanse en Franse ves
tigingen 

Gaan binnenkort niet-Vlamingen, die 
met eens belasting betalen, over ons 
land en wetten beslissen? Daarom heeft 
Vlaanderen dnngend de beslissings
macht nodig om te bepalen hoe ver 
Europa met te ver mag gaan 
Maximale zelfstandigheid dusi 

Jos Wouters, 
Sint-Amands 

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

ppljchters 
bedrogen' 
Het veelbesproken piramidespel (WIJ, 3 
)uli ]1.) bloeit in een tijd waar iedereen 
naar geld snakt. Zoals bij loterijen en 
andere gokspelen. Iedereen wil kopen 
aan spotprijzen of snel veel geld ver
dienen. Een nieuwe merk-wasmachine 
van 38.000 fr. voor 15.000 fr. Een slof 
sigaretten van 1.120 fr. voor 600 fr. Niet 
in fatsoenlijke winkels maar aangeboden 
door dubieuze personen. 
Normaal moet ieder zich vragen stellen 
bij abnormaal goedkope artikelen of reus
achtige winstvoorspelhngen. Zijn die ar
tikelen gestolen? Kunnen de voorspelde 
snelle en erg grote winsten wel? 
Trekt men zich daar mets van aan dan is 
men gewoon deelachtig aan heling of 
oplichterij of wil men bewust profiteren 
van gestolen goed of wat een ander 
verliest. Hoe heftig men achteraf schijn
heilig beweert slachtoffer te zijn. De
zelfde mensen laten zich op andere pun
ten met zo gemakkelijk in de luren leggen. 
Lopen 10 winkels af om te zoeken waar ze 
goedkoopst terecht kunnen. 
Het stoort dat mede-oprichters of helers 
aanspraak maken op medelijden. Ze zou
den eerder moeten gestraft worden om 
zich voorbedacht op een onrechtmatige 
manier iets te willen toeeigenen ten na
dele van een ander. Piramidespelorga-
msators hebben géén kans bij eerlijke 
mensen' Dieven die artikelen stelen zou
den géén succes hebben, moesten er met 
zoveel gretige en zwijgzame afnemers of 
handlangers zijn. Kunnen wij die pro
fijtjagers eens in het juiste licht zien? 
Het geld dat men aan een loterij geeft met 
de valse voorspiegehngen van veel geld te 
winnen, is eigenlijk een systeem van vrij
willig aangenomen oplichting, waar al
léén enkelen rijk van worden. Met me
dewerking en monopolie van de orga
niserende overheid! 

Als toemaat valt op dat de bevolking 
klaagt over de bemoeizucht van de over
heid met zijn verbodbeleid. Anderzijds 
lokken zij een verbod uit om zich tegen 
hun gokzucht te beschermen. 
Dat men gerechtelijk zo lang moet na
denken vooraleer oplichting (dus ook 
piramidespelen) te veroordelen, is ty
perend dat oplichters (overheid en pi
ramidespelorganisators) elkaar bescher
men. Want alle gokspelen om (veel') geld 
(casino's, loterijen) waar de overheid 
overvloedige winsten opstrijkt komen an
ders in het gedrang. Onderschat ook met 
dat leiders zich plooien om een massa te 
bevredigen die gokspelen wenst. Een 
hartverscheurende keuze om zijn popu
lariteit niet te verliezen. De democratie 
dwingt politici ertoe het volk te geven 

waar het om vraagt, zei de klassieke 
wijsgeer Plato. Gemakkelijk om besluiten 
wie de werkelijke schuld is van alle rot
zooi in dit land. Mea culpa. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

EU-stemrecht (2) 
Als Europa een bedreiging wordt voor het 
Vlaams karakter van de Brusselse rand
gemeenten en voor het reeds labiel com
munautair evenwicht m Brussel, dan 
moet Europa voor ons met. 
WIJ behoorden enkele jaren geleden tot 
de „blijvers" in de VU. Inzake het stem
recht voor EU-burgers rekenen wij van
wege de VU op de meest onverzettelijke 
houding ter vrijwaring van het Vlaams 
karakter van het hele Vlaamse grond
gebied. 

Dat en mets minder verwachten we van 
de VU-leiding. Wij wensen ook m de 
toekomst zonder gewetensproblemen tot 
de „blijvers" te behoren. 

Willy Cobbaut, 
Baardegem-in-Aalst 

Varkenspest 
Mestoverschot, gekke koeien, varkens
pest. De vernietiging van tienduizenden 
koeien in Engeland. In Nederland tien
duizenden varkens gedood. De Vlaamse 
varkenstelers lopen met schrik op het lijf. 
Limburg vandaag, morgen West-Vlaan-
deren? 

Blijft het bij „incidenten", of maken zulke 
ziekten structureel slachtoffers onder de 
dieren in de intensieve veehouderij ? Aan 
de oorzaken van varkenspest wordt nau
welijks ruchtbaarheid gegeven. Als we 
horen hoeveel varkens er in Vlaanderen 
gehuisvest zitten dan gaan wij duizelen. 
Deze getallen spreken voor zichzelf. Er 
zijn te veel varkens per oppervlakte-
eenheid. Deze dieren leven zeer onna
tuurlijk dicht op elkaar, geen zonlicht, 
geen frisse lucht, geen gescharrel. 
De doorsnee varkensstal in Vlaanderen 
lijkt op een gevangenis. Bovendien eten 
die varkens onnatuurlijk. De mengvee-
voederbedrijven schuwen met om vlees-
resten van gedode dieren te verhitten tot 
130 graden en vervolgens als poeder in 
veevoeder te verwerken. 
Het intensieve gesleep door transport 
vermindert de weerstand van de varkens 
en het extreme doorfokken heeft ook zijn 
gevolgen. Een heel ander leven is zulke 
dieren beschoren op onze biologische 
bedrijven waar zij een verplichte bui
tenloop hebben om te kunnen scharrelen 
(max. 20 varkens per ha) en binnen een 

hgruimte (mm. 0,6 vierkante meter) moe
ten hebben met strooisel. Voor zeugen 
moet de buitenloop zelfs met gras bezaaid 
zijn. 

Het mengvoer bestaande uit min. 65% 
biologische producten, komt van gecon
troleerde leveranciers met biologisch 
keurmerk die op hun beurt aan strenge 
normen zijn onderworpen. Dierlijke in
grediënten in het voer zijn verboden. 
De dieren verkocht onder Btogarantte-

label moeten van bij de geboorte bi
ologisch zijn grootgebracht. Dit is een 
greep uit het Biogarantielastenboek dat 
door onze varkenstelers dient nageleefd 
te worden. Kunnen wij het varkensvlees 
in ons menu met laten, dan kiezen wij 
toch voor een biologisch stukje dat wij 
graag wat meer betalen maar dan toch 
met een gerust geweten kunnen opeten. 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Vlaamse 
laentiteit 
In WIJ (26 juni jl.) worden nog maar eens 
de eindtermen, die zijn reeds opgenomen 
in de programma's van het secundair en 
het basis-onderwijs, belicht. In de com
missie Onderwijs van het Vlaams par
lement werd het licht op groen gezet om 
op voorstel van de VU ook in het lager 
onderwijs cognitieve eindtermen over de 
Vlaamse symbolen te verplichten. Dit is 
met meer dan logisch vermits onze kin
deren deze kennis met meer van huis uit 
ontvangen. Want waar is de tijd van de 
kinderbonden onder de leiding van de 
Meisjesbonden „Ik Dien"'' En waar is de 
tijd dat men met de moedermelk ook zijn 
Vlaamse aard mee ingezogen kreeg? Er is 
nog veel te „doene"! 

Lme Lambert, 
Gent 

Monopolie 
Monopolie is al een vies woord, wil 
zeggen iemand het alleenrecht of de al
leenverkoop geven. Met willekeurig hoge 
of woekerprijzen. Nooit verdedigbaar. 
Tenzij door wie er van profiteert. Dat een 
hoger recht daar komaf mee maakt is een 
blaam voor wie het monopolie toeliet. De 
alom geprezen vrije en onbeperkte con
currentie laat de consument genieten van 
voordelen die bij monopolie met mo
gelijk zijn. Zie de dure elektriciteit en de 
woekerwinsten daarop. Hetzelfde met 
Belgacom die, onder druk van de ko
mende opheffing van het monopolie, 
plots veel klantvriendelijker aan het wor
den IS. 

Nu zwaaien met een contract van 18 jaar 
monopohe-verlemng is toegeven dat men 
jaren genoot van iets dat met zuiver was. 
Moet iedereen maar de gevolgen van 
dragen. Wie zo dom was te geloven dat 
een „contract" het hoger recht kon om
zeilen is er aan voor de moeite. Is gewoon 
een handlanger m ongure praktijken. 
Niemand is gebonden aan clausules die de 
wet overtreden. Bedenkelijk dat de over
heid beweert dat zij die toestanden ja
renlang verdedigde tegen hoger recht. 
Schadevergoeding vragen is één van de 
vele procedure-verzinsels van „recht" dat 
dikwijls die naam met waard is. Het gaat 
hier om een ordinaire centenkwestie en 
een frustratie omdat het (monopolie)-
opzet mislukt is. Méér met. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

VRT-leegloop 
Aan het weglopen van VRT-vedetten zou 
paal en perk moeten gesteld worden. Het 
gaat toch met op dat de dames en heren 
eerst op kosten van de overheid de status 
van vedette (of Bekende Vlaming) ver
werven, betaald worden voor wat ze op 
het scherm brengen, door hun bekend
heid links en rechts nog bijklussen en, als 
de schapen op het droge zijn, zich door 
commerciële zenders voor veel geld laten 
inkopen. 

De regel die geldt voor werknemers die in 
en door een bedrijf werden geschoold dat 
ze binnen een bepaalde tijd hun daar 
verworven wetenschap, met te gelde mo
gen maken zou ook voor vedetten moeten 
tellen. Dat is toch met zo moeilijk om in 
een arbeidscontract vast te leggen. Nu de 
openbare omroep steeds de dupe van de 
zaak en komt men tot toestanden zoals 
met Kamiel Spiesens. 

F. Lammens, 
Hofstade 

PS De redaktle ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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H et lezen van familiegeschiedenissen is een 

aangename bezigheid zelfs wanneer de 

dramatis personae geen bekende Vlamingen zijn. Zo 

lazen we onlangs het levensverhaal van Armand 

Verschoore, een ons onbekende, maar uiterst 

herkenbare figuur die de lezer van dit weekblad 

onmiddellijk zal weten te situeren. 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Armand, Gerardus, Franciscus Verschoore 
werd op 20 augustus 1905 te Wortegem 
geboren. Deze plek tussen het Oost-
Vlaamse Oudenaarde en het West-Vlaamse 
Waregem, staat bekend als het dorp van 
Heaor Plancquaert, de politicus die het 
daensisme overleefde. 
Verschoore stamt uit een familie die van 
oudsher stevig m de lokale gemeenschap is 
verankerd, die tegelijk sociaal voelend, 
gelovig en volksverbonden is. Deze ei
genschappen hebben het leven van Ar
mand Verschoore in hoge mate bepaald. In 
een pas uitgegeven boek beschrijft zoon 
Koenraad, bijgestaan door zus Geerda en 
broer Reinhart, het merkwaardige leven 
van zijn vader. 

OPVOEDER 
Eind vorige eeuw werd in Okegem bij 
Ninove de Christene Volkspartij opge
richt, in het zuiden van Oost-Vlaanderen 
werd het daensistisch gedachtengoed door 
de katholieke Zuidvlaamse Sprekersbond 
verspreid. Ook de familie Verschoore 
werd er door beïnvloed. 
Armand Verschoore begon in zijn ge
meente een loopbaan ais onderwijzer, 
maar zette zich ook in voor het plaatselijke 
culturele leven. Zijn grootste aandacht 
ging echter naar zijn opvoederstaak, 
vooral de wijze van lesgeven hield hem 
bezig. In de eerste helft van deze eeuw 
stond het beroep ter discussie en de jonge 
meester ging zich bekwamen door aan het 
Hoger Instituut voor Opvoedkunde te 
Gent licentiaat in de pedagogische we
tenschappen te worden. Samen met de 
onderwijzen Gilbert De Vos (Anzegem) en 
Palmer Ruysschaert (Tiegem) vormde hij 
een discussiegroep rond pedagogie. De 
groep streefde naar een voortdurende zelf
ontwikkeling. Gesteund door zijn oud-
leraar Broeder dr. Denijs ontwierp Ver
schoore een onderwijs waarbij het Wer-
kelijkheidsonderricht (WO) centraal 
stond, een nieuwe aanpak die in die tijd als 
revolutionair werd beschouwd. 
Meester Verschoore was overtuigd van het 
nut van deze methode en hij experi
menteerde ermee. En met succes, want van 
heinde en verre kwamen groepen leer
krachten zijn modelklassen volgen. Ook 
de gezaghebbende inspeaeur-generaal van 
het Lager Onderwijs Leo Roels woonde 
zijn lessen bij. Al deze experimenten zou
den uiteindelijk leiden tot de uitgave van 
De Levende School, een handleiding bij het 
Werkelijkheidsonderricht. Voor Armand 
Verschoore bestaat een goed onderwijs 
niet alleen uit het bijbrengen van kennis, 
maar ook uit zelfwerkzaamheid verankerd 
in de onmiddellijke natuurlijke en sociale 
omgeving van het kind. Voor hem was er 
echter een bijkomende motivatie die hij als 
volgt verwoordde:„Het mag niet bestaan 
dat ons heroplevende volk zou tenachter 

bli)ven inzake opvoeding en onderwijs, de 
grondslagen van zijn kuituur, beschaving 
en wezen." (Blz. 21). 
Hier is duidelijk een volks-nationalist aan 
het woord. 

FLAWIfiÖAWT 
Aan de normaalschool te Oostakker 
maakte Armand Verschoore kennis met 
leraren die oudstrijders waren van We
reldoorlog I, zij brachten hun strijdend 
flamingantisme op hun studenten over. 
Verschoore sloot zich aan bij de Vlaamse 
Bond, een afdeling van het legendarische 
AKVS. Hij ging luisteren naar de paters 

genomen aan het staatsexamen van kan
tonnaal inspecteur, een functie die hij 
kreeg toegewezen in het kanton Beringen. 
In 1941 werd Verschoore lid van Jeug
dopleiding en verzorgde de redactie van 
het maandblad Onze Volksschool, het tijd
schrift van Volksopvoeding, dat aange
sloten was bij de eenheidsvakbond UHGA. 
Deze Nieuwe Orde-vakbond was eind 
1940 onder impuls van Hendrik de Man 
opgericht en stond onder de leiding van 
Edgar Delvo. Verschoore kon als afde
lingsleider voor heel Vlaanderen bij de 
Volksschool zijn vooruitstrevende onder-
wijsideeën waar maken. 

Op d'eigenjchorre 
sterk 

Stracke en Callewaert en in Wortegem 
stichtte hij De Kerelsbond, een studiekring 
die ook de bedevaarten naar de IJzer 
organiseerde. 

In 1933 huwde Verschoore Maria van 
Honacker uit het nabijgelegen Bevere, 
haar vader was als antibelg en VOSser uit 
WOI teruggekeerd. De familie was ook 
bevriend met pastoor Frans De Wolf van 
Moregem. Het boek bevat trouwens een 
mooie foto waarop Stijn Streuvels en de 
pastoor staan te keuvelen. De Wolf was 
kort na de eeuwwisseling naar Dender
leeuw gestuurd om er de daensisten te 
bekeren, maar het omgekeerde deed zich 
voor. Hij werd raadsman van de activisten 
van het anondissement Aalst en lid van het 
VNV, na de bevrijding belandde hij enkele 
maanden in de gevangenis. 
Via zijn schoonfamilie werd Armand Ver
schoore lid van het VNy dat bleef hij tot 
1943. Dit engagement en zijn werk voor 
de Unie van Hand- en Geestesarbeiders 
(UHGA) zouden hem bij de bevrijding zeer 
kwalijk worden genomen. 
In 1937 had Armand Verschoore deel-

„Hij stelt dat de opvoeders een nieuwe 
levensorde moeten bouwen, breedden-
kende cultuurmensen moeten worden om 
te kuimen uitstralen, de kastegeest tussen 
Lager Onderwijs en Technisch Onderwijs 
moeten uitbaimen, en boven de baatzucht 
dienen te staan." (Blz. 26). 
Verschoore leidde 236 kernen van Jeug
dopleiding. 

REPRESSIE 
Gealarmeerd door de ophitsende taal van 
Radio Londen tegen „vijanden en land
verraders" van België vond Armand Ver
schoore het aangeraden om bij de be
vrijding onder te duiken. Vanuit zijn 
schuilplaats moest hij toezien hoe zijn 
woning in brand werd gestoken. In no
vember 1944 werd tegen hem een aan
houdingsbevel uitgevaardigd, hij werd 
aangehouden en opgesloten in de ge
vangenis van Gent, later in Lokeren en na 
zijn veroordeling in St-Gillis-Brussel. 
Ook in gevangenschap maakte Verschoore 
zich verdienstelijk, zo hielp hij het mi
nisterie van Financiën de achterstand van 

A. ViRSCHOOH i * '»«' 

Sf Dr tUHVS I 

DE LEVENDE SCHOOL 
VOLLIDIC UrrCEBRElO ARBEIDSPLAN 
VOOR WERKELUKHaOSONDERRICHT 

GBOOTE WARICTJ 

De Levende School, was een volledig uitgewerkt arbeidsplan voor 
Werkelijkheidsonderricht bestemd voor het derde en vierdejaar van de lagere 

school. Mevrouw Verschoore illustreerde de handleiding die twee delen bevatte. 
Het manuscript van Deel 3, bedoeld voor de derde graad, werd vernietigd toen 

het huis van de familie Verschoore in 1944 in brand werd gestoken. 

de gevangenisboekhouding inhalen, hij 
leerde boekbinden, tekende en schreef. En 
ontwierp een embleem met famiÜespreuk: 
op d'eigen schorre sterk. In 1949 werd 
Verschoore vrijgelaten, maar het zou nog 
tot 1953 duren eer hij in eer werd hersteld. 
Zonder inkomsten en rechten overleefde 
hij als boer, later als boekhouder en be
diende. In 1959 kon hij nog even terug 
naar het onderwijs om zich daarna als 
gepensioneerde opnieuw voluit aan het 
sociaal-culturele leven te wijden. Dit keer 
in Leupegem, de gemeente waar hij na zijn 
bevrijding was gaan wonen. In 1979 ver
leende het gemeentebestuiu: van Worte
gem hem het diploma van ereburger. 

ANKEi?PUNTEN 
In het slothoofdstuk baarden schetst 
Koetuaad Verschoore de „diepe overtui
gingen, vaste ankerpunten" die het leven 
van zijn nu 93-jarige vader „vorm gaven en 
geven in denken, woord en daad." Waar
den die zijn taak als vader, onderwijzer, lid 
van een familiestam en een dorpsgemeen
schap, én als Vlaams-nationalist hebben 
bepaald. Wie het levensverhaal van mees
ter Armand Verschoore leest zal daarin het 
leven van veel Vlaamse onderwijzers her
kennen. Het waren begaafde, bevlogen en 
edehnoedige mensen die niet alleen tussen 
de schoohnuren actief waren maar ook 
daarbuiten. Velen begen niet de dank die 
de gemeenschap hen verschuldigd is, in het 
geval van Verschoore is dit verzuim o.m. 
door de uitgave van dit boek een beetje 
goedgemaakt. Dit is een geschreven stand
beeld. Het verhaal leest als een trein en is 
goed geïllustreerd, voetnoten verklaren 
historische en plaatselijke begrippen. Toch 
blijft de lezer voor een aantal asperten op 
zijn honger zitten, zo wordt o.i. de invloed 
die figuren als Plancquaert en Leo Vin-
devogel op de streek hebben gehad te 
weinig uitgespit en blijft de rol van me
vrouw Verschoore-Van Honacker onder
belicht. 

(mvl) 

c» Meester Armand Verschoore, 

Wortegemnaar. 55 blz. 350 fr. 

Het boek kan gekocht worden bij Koen-

raad Verschoore, Horendonk 350, 2910 

Essen (0316675468) of bij A. Verschoore, 

Berchemweg 7 te 9730 Oudenaarde. 

Armand 
Verschoore 
kan op een 

rUkoevuld 
leven 

terugblikken. 
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