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INHOUD 
o "̂  Wie is er tegen een 

Mes tak t i ep l an ? 

'T* Vlaams Blok-voor-
zirter Dillen lanceer t een 
charme-offensief n a a r de 
V U : W e l k o m t h u i s ! 

\J H o e k o m e n d e gewe
zen Amer ikaanse p res iden
ten Bush en Ca r t e r t egen
w o o r d i g aan de kos t ? 

O D e V U p a k t ui t me t 
een maa t schappeh jk profiel. 
E^n vers lag van het k o n g r e s 
van Leuven . 

X Europa r l emen t s l id 
' .^^ndemeulebroucke schreef 
een boek over de h o r m o n e n 
maffia. 

X. X Olyrap ique-voorz i t -
te r Tapie s chonk zijn rech
te r s genade . . . 

12 J o h a n Verminnen 
b r a c h t een ve rzame lbox uit 
met o u d w e r k . 
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VOLKSUNIE PAKT 
MAATSCHAPPELIJK 
PROGRAMMA UIT 
Op haar tweedaags kongrej van Leuven <)temde de VU 
een nieuw, vooruitstrevend maatschappelijk programma. 
Zaterdag werd, na een welkomstwoord van de Leuvense 
arrondissementsvoorzitter Pol Vanden Bempt, in drie sek-
tievergaderingen vaak geanimeerd gediskujsieerd over het 
ontwerp van de kongreskommi^sie. De sektievoorzitters 
en -verslaggevers, Willy De Saeger, Patrick Vankrun-
kelsven, Herman Lauwers, Frieda BrepoeU, Jan Loones 
en Simonne Janssens-Vanoppen, bewezen dat ze hun 
mannetje kunnen staan. Ze leidden inhoudelijk dikwijb 
hoogstaande di^ku^sies. -

Wallonië , een regio 
o p zoek n a a r een ver leden . 

N a af loop \ 'an d e sek t iever -
g a d e r i n g e n k w a m de k o n g r e s -
kommiss i e o p n i e u w bijeen o m 
de laats te h a n d te leggen aan de 
o n t w e r p t e k s t . H e t d u u r d e to t 
z o n d a g o c h t e n d v ie r u u r voor 
aleer deze kommiss ie ove reen
s t e m m i n g be re ik t e over de laat
ste teks twi jz ig ingen . R o n d 
halfzeven 's o c h t e n d s w a r e n 
deze wi jz ingen in een e k s t r a 
kongresb i ; l age uit de d r u k p e r s 
gero ld . 

Z o n d a g o c h t e n d k reeg Willy 
Kuijperd, hers te l lende n a een 

dubbe le har taanval , een s t aande 
ovatie van de 1.000 kongres -
gangers . D ie och tend w e r d ti j
dens de plenaire ve rgade r ing 
in sne l tempo ges temd over de 
t iental len resolut ies . Kongres -
voorz i t te r Koen Raeté hield d e 
h a n d s t rak aan de kongres teu -
gel. Toch w e r d e n ook zondag
v o o r m i d d a g nog enkele a m e n 
d e m e n t e n aangenomen . 

Z o n d a g n a m i d d a g viel Leuvens 
gemeente raads l id Gerda Raékin 
de eer te beu r t de VU-mi l i tan-
ten in de Aula M a x i m a te ver

we lkomen . Alinister Jvhan Sau-
weru m a a k t e t i jdens de voor hem 
overvolle O p e n M o n u m e n t e n 
d a g een gaatje vrij om he t kon 
gres toe te sp reken . D a a r n a w a s 
het w e e r enkele uurt jes s tem
m e n geblazen. Tijdens de zit
t ing ve rded igden talrijke VU- le -
den, die voor he t eers t s tem
recht h a d d e n op he t kongres , 
h u n a m e n d e m e n t e n . D e kon-
gresgangers vo lgden ech te r 
meestal het voorstel van de kon-
greskommiss ie . R o n d zes u u r 
kon een opge luch te V U - v o o r -

zi t ter Bert Anciaux a ch t e r het 
spreekges toe l te pos tva t t en voor 
zijn kongres toesp raak . 

W I J b r eng t deze w e e k ui tge
bre id verslcig uit over de kon-
g r e s w e r k z a a m h e d e n . U leest al
les over de sek t ievergader ingen 
van za terdag, de p lenai re zit t ing 
van zondag , en samenva t t ingen 
van d e toesp raken vanaf blad
zijde 6. Volgende w e e k publ i 
ceren w e d a n de goedgekeu rde 
kongresreso lu t ies . 

(Pdj) 

EERST DIT 

N a afloop van het VU-kon-
gres vroeg ons een (wat 
men noemt) ouwe ge
trouwe wa t wij het mooi

ste vonden in de slottoespraak 
van voorzitter Anciaux. Hij gaf 
zelf het an twoord: „Als ge niet 
afziet, bereik je niets. Wel vrien
den, ik heb afgezien, velen on
der u hebben afgezien. Maa r wij 
hebben iets bereikt." 

En inderdaad, ook wij geloven 
in de waarde van z o n uitspraak. 
Daarin ligt voor een groot stuk 
het hele verhaal van veertig jaar 
Vlaams-nationale demokrat ie: 
afzien om te bereiken wat men 
wil bereiken, niet als trofee maar 
omdat het goed is voor de ge
meenschap die de onze is. 

Eens te meer werd bewezen dat 
VU-kongressen stapstenen zijn 
die men uitzet voor de komende 
tijd. Dat -was zo voor kongressen 
over de staatshervorining, over 
het leefmilieu, over de demokra-
rie, over arbeid, en noem maar 
op. Het waren telkens kongres
sen die naar de toekomst reikten, 
die plannen uit tekenden voor 

morgen. Voor velen té ver weg 
van de t rend van het ogenblik, 
voor anderen niet ver genoeg 
naar de toekomst. Die kontro-
verse zorgde steeds voor pro en 
contra. Zo ook op het kongres 
van het voorbije weekeinde. 

D e tijdsgeest van vandaag is 
behoudsgezinder gekleurd dan 
deze van enkele decennia terug, 
vooruitziende standpunten lig
gen vandaag moeilijker. Wie ze 
verdedigt wordt al gauw voor 
progressief (dus links) versle
ten. Wie voorzichtiger naar de 
toekomst kijkt loopt het gevaar 
behoudsgezind (dus rechts) te 
zijn. Het zijn door de geschiede
nis beladen begrippen die al te 
lichtzinnig worden gehanteerd 
en doorgaans onnutt ig zijn. 

De VU zou echter niet van deze 
wereld zijn moesten deze be
grippen ook niet op het voorbije 
kongres gespeeld hebben. 

Wie er was en de debatten heeft 
bijgewoond weet natuurlijk be
ter. Onze maatschappij, elke 
maatschappij, is geen onwrik
baar stuk graniet. Een gemeen
schap is een beweeglijk en be
weegbaar lichaam dat meedob-
bert in de wereldzee en onder
hevig is aan de erosie die tijd en 
ruimte veroorzaakt. En geluk

kig ook (een stuk) aan de mens 
met zijn goede en minder goede 
bedoelingen. 

In deze samenhang is een poli
tieke parrij een hefboom, zij kan 
mee de bewegingen beïnvloeden 
hoe een gemeenschap evolueert. 

Da t heeft het VU-kongres ge
daan, de bewegingen voor de 
toekomst bepaald. Dat doet de 
VU reeds jaren. Eerst heelt zij 
de staatkundige kontekst, België 
genaamd, gewijzigd. O m d a t 
deze onrechtvaardig was voor 
het Vlaamse volk. Nu wil de 
partij de maatschappelijke kon
tekst wijzigen, omdat deze in 
tal van zaken onrechtvaardig is 
voor vele leden van datzelfde 
Vlaamse volk. 

M e n kan van mening verschillen 
over 'de details van de blauw
druk, maar waarover alle kon-
gresgangers het eens zijn is de 
drang naar een rechtvaardige 
samenleving waarin iedere ster
veling als volwaardig wordt er
kend. Recht heelt op al de rech
ten die hem/haar als mens toeko
men, met de gepaste zorg voor 
de geringen en de zwakken. 
Een samenleving ook die waar
dering heeft voor mensen met 
inzet en zorg en van wie de 
noeste arbeid niet mag dienen 

om afgeroomd te worden door 
een overheid die het (te) breed 
laat hangen. 

Dit samenspel van waarden 
heeft een rechtvaardig beleid no
dig, een beleid dat kritisch be
oordeeld word t door rechtscha
pen politici zowel in de Wet
straat als in de Dorpsstraat . 

Zo'n politiek werd door het 
VU-kongres met grote meerder
heid uitgestippeld en bekrach
tigd. 

De kongresgangers moeten ech
ter besetfen dat hun visie niet de 
trend van de tijd is, deze is eer
der op het gemakzuchtige en op 
individuele welstand afgestemd. 
Het gemeenschapsgevoel is niet 
prioritair, het betere moet het af
leggen tegen het oppervlakkige, 
de soberheid tegen de gloriool. 
Het waarachtige tegen de schijn. 

He t kongres heeft een weg aan-
gewe2!en die verre van de ge
makkelijkste is. Zijn er vol
doende mensen om achter deze 
moeilijke keuze te staan ? 

Eén zaak is zeker: het zal afzien 
worden. 

Maa r zoals wij allen weten, als 
je niet afziet, bereik je niets ! 

JMaurits Van Liedekerke 
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• PSC-voorzitter Gera rd 
Deprez werd drie maanden 
geleden betrapt op het lad
derzat besturen van zijn wa
gen. Tegenover de politie
mannen die de zigzaggende 
auto tot staan brachten ge
droeg hi) zich weerspannig. 
Het parket stelde volgens 
Het Volk de PSC-voorzit
ter een minnelijke schikking 
voor. Deprez zal een boete 
moeten betalen die tussen 
de 40.000 en de 70.000 
frank ligt. 

• Uitgerekend in de week 
waarin het boek van Eu
roparlementslid Jaak Vant)e-
meulehroiicke over de hormo-
nenmafia verscheen, sloe
gen handlangers van deze 
mafia weer toe. In E^klo 
werd de woning van een 
veearts-keurder vanuit een 
auto beschoten. 

• De walvissen uit de 
Noorse wateren spreken 
dezelfde taal als die uit de 
.Westatlantische Oceaan, 
maar ze hebben een ander 
aksent. Dit blijkt uit het 
onderzoek van ongeveer 
35.000 gesprekken tussen 
walvissen die geregistreerd 
\verden met apparatuur 
ontworpen om Sovjet-on
derzeeërs op te sporen. 

• Als het van Milieuminis
ter Be BaUelier (SP) af
hangt, komt er in Vlaande
ren een totaal verbod op de 
vinkenvangst. Wedden dat 
de Boerenbond zich zal ver
zetten ? 

• Een snoepfabrikant wil 
zijn steentje bijdragen in de 
strijd tegen apartheid. In 
Zuid-Afrika brengt hij 
zuiirtjes op de markt met 
de trekken van 's lands be
langrijkste politieke leiders. 
Naast president de Klerk en 
ANC-leider Mandela kun
nen zwart en blank straks 
ook zuigen op Desmond 
Tutu, Eugene Terre Blan
che en Joe Sioyo. De snoep
jes zijn verkrijgbaar in ver
schillende kleuren en, dit is 
heel belangrijk, ze zitten al
lemaal in dezelfde zak. 

• Voor de opvolging van 
Van Hecke als CVP-kamer-
fraktievoorzitter dienden 
zich twee kandidaten aan: 
Paul Tant en Erie Van 
Rompuy. Na de overstap van 
Candries wordt bij de VU 
Herman Lauwerj kamerfrak-
tieleider. 

• De regering benoemde 
de liberaal Camille Paulus 
tot opvolger van de Ant
werpse provinciegoever-
neur Kinsbergen. Deze laat
ste werd benoemd tot mi
nister van Staat. Hij mocht 
ook de Taaluniepenning in 
ontvangst nemen. 

B Deze w^eek werd het 
nieuwe uniform dat de 
rijkswacht moet dragen bij 
ordehandhaving voorge
steld. Het nieuwe uniform 
wordt vuurbestendig. 

• De Grote Draak van de 
Ku KJux Klan in Texas moet 
voor de rechter verschijnen 
omdat hij weigert de leden
lijst van zijn klub over te 
dragen aan de autoriteiten. 
Hij zal verdedigd worden 
door een zwarte advokaat. 

JODEN EN 
PALESTIJNEN 
Het akkoord tussen Israël en 
de P L O is plechtig onderte
kend op het Witte Huis. Het 
ging gepaard met een indruk-
\vekkende ceremonie met 3.000 
genodigden. Het is er nochtans 
gekomen na intense inspannin
gen van de Noorse diplomatie, 
geheime diensten en vooral de 
Noorse minister van Buiten
landse Zaken Johan Jörgen Hobt. 

De Palestijnen krijgen beperkt 
zelfbestuur in Gaza en Jeri
cho. De EG-ministers, verza
meld rond Wdty Claed in Al-
den Biesen, ontthaalden de we
derzijdse erkenning van Israël 
en de P L O "met entoesiasme". 
Arafat mag nog tijdens het Bel
gisch voorzitterschap eens ko
men klappen op een EG-Raad. 
In de Gazastrook en het zuiden 
van Libanon laaide het geweld 
echter hevig op. Zo-wel in joods 
als in Palestijns kamp bevinden 
zich naast hevige voorstanders 
van het akkoord, ook fanatieke 
tegenstanders. Een oud verhaal. 

MAALTIJD
CHEQUE 
Vanaf I januari wordt het ge
bruik van de maaltijdcheques 
beperkt. Ze mogen dan alleen 
nog gebruikt worden in kafees, 
snackbars en w^inkels die hoofd
zakelijk voeding en dranken 
verkopen, en blijven slechts drie 
maanden geldig. 

Wat er juist bedoeld wordt met 
"•winkels die hoofdzakelijk voe
ding en dranken verkopen' 
blijft evenwel onduidelijk. Ho
ren warenhuizen waar naast le
vensmiddelen ook andere wa
ren verkocht worden daarbij ? 
Niemand die het kan zeggen. 
Er werd wel een kb in het voor
uitzicht gesteld met een lijst van 
winkels ^vaar de eetbons geldig 
zijn. 

PRL EN FDP 
Over de politieke herverkave
ling is in Vlaanderen heel veel 
gesproken. De Vlaamse partijen 
zien echter voor zichzelf nog 
steeds een toekomst. In Wal
lonië werd het debat over de 

Koning Albert II en koningin Paola ontvingen in Laken hoogweUdelgeboren geuten: keizer Akihito en 
zijn gade Michiko van Japan. Ook Fabiola mocht even op het balkon. Op het BnudeL dtadhuL) werd 
het adellijk bezoek verwelkomd door burgemeedter Demaret. Hij dprak enkele woorden Japaru. De redt 
van de redevoering verliep in het Franj, op één uitzondering na: Demaret dtak in het Nederlandd de 
loftrompet over de Japande keuken, die hij geraffineerd, heerlijk en gezond noemde. De burgemeedter van 
Bruddel zei reedd lange tijd naar de Japande keuken overgestapt te zijn. 't ld hem nochtand niet aan te 

herverkaveling van het politieke 
landschap in mineur gevoerd. 
Er werd blijkbaar meer onder
handeld dan gediskussieerd. 
F D F en PRL beslisten nl. op 
vrij verregaande wijze samen te 
werken. 

Het F D F van Georged Clerfayt 
smeedt met de PRL van Jean 
Got een samenwerkingsakkoord 
voor de Europese, federale en 
gewestverkiezingen. Dan ver
schijnen ze met gemeenschap
pelijke lijsten en een gemeen
schappelijk programma voor de 
kiezer. Voor de gemeenteraads
verkiezingen willen beide par
tijen nog onder eigen naam op
komen. 

Eén van de verklaringen voor 
de plotse liefde tussen de twee 
Franstalige partijen vindt men 
in het Sint-Michielsakkoord. 
Door dat akkoord wordt het 
ciantal rechtstreeks verkozen se

natoren beperkt. Het F D F 
dreigt te klein te zijn om nog 
een senator naar het parlement 
te sturen. Volgeris de ^vet op 
de partijfinanciering dreigt de 
partij dan ook haar dotatie te 
verliezen. 

CANDRIES... 
Waar in de Wetstraat al lan
ger dan een jaar over gespro
ken wordt, is eindelijk gebeurd: 
kamerfraktieleider Herman Can-
dried stapt van de VU over naar 
de CVP. Deze redaktie kreeg 
destijds vanuit de VU-top nogal 
•wat kritiek te slikken voor wat 
zij in W I J van 18 februari 1993 
schreef: De gewezen vlieger gaf de 
indruk mentaal al uitgevlogen te 
zijn. Verdcheidene trouwe VU-erd, 
gedchokt door het vid noch vleed op
treden van Candried (...), vroegen 

om de weifelachtige fraktieleider uit 
zijn funktie te ontheffen. 

Voor Candries is de CVP steeds 
een beetje de "moederpartij" ge-
^veest. Candries is de mening 
toegedaan dat met de verwe
zenlijking van het federalisme 
de grote opdracht van de VU 
volbracht is. Toen het kamerlid 
in 1987 het aanbod van ge^ve-
zen VU-voorzitter Gabriel) aan
vaardde om de VU-kamerlijst 
in Mechelen te trekken, ver
klaarde hij aan W I J dat de druk 
die de CVP nodig heeft om aan 
de PSC te weerdtaan alleen van 
de VU kan komen. Het lijkt in 
dit opzicht niet onlogisch dat 
deze ge-wezen kolonel na de re
alisatie van het Sint-Michiels
akkoord de VU-kudde de rug 
toekeert en naar de grote cen
trumpartij terugkeert. Zelf zegt 
hij het natuurlijk wat verbloem-
der: In het Vlaamde land id de 
politieke verdnippering te groot. De 
krachten moeten gebundeld worden 
om de grote problemen aan te kun
nen. (...) Politieke verdnippering id 
kontraproduktief en dlecht voor het 
beleid. 

...UITGEVLOGEN 
Candries kon zich ook niet ver
zoenen met het progressieve 
profiel dat voorzitter Bert Anci-
aiux de VU tracht aan te meten. 
Maar in tegenstelling tot ande
ren, die zich als een duivel in 
een wijwatervat weerden om de 
teksten bij te sturen, bleef Can
dries op het kongres van Leu
ven twee dagen lang sfinksach-
tig zwijgen. Zeker toen Can
dries net na het laatste handge
klap voor de televisiekamera's 
kritiek spuide op dit kongr^ , 
en over de versnippering van 
het politieke landschap en ,de 
nuttigheidswaarde van de VU 
begon te mekkeren, verspeelde 
hij het laatste greintje respekt 
dat hij genoot, ook bij de leden 
van de fraktie die hij voorzit. 
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Volgens Het Laatste Nieuws 
wordt de nieuwbakken CVP-er 
voorzitter van de Kamerkom-
missie over de legeraankopen. 
Daar kan hij meteen CVP-mi-
nister van Defensie Delcroix het 
vuur aan de schenen leggen. 
Candries had enkele maanden 
geleden Delcroix nog "de meest 
anti-Vlaamse defensieminister 
ooit gekend" en "de slaaf van de 
PS" genoemd. 

Heel het uitvlieg-scenario van 
Candries werd overigens voor
beeldig georchestreerd. Maan
dagavond, daags na het 
VU-kongres, had Candries op 
het kabinet van zijn stadsge
noot Van den Brande een onder
houd met de Vlaamse premier 
en CVP-voorzitter Van Hecke. 
Alles was blijkbaar snel in kan
nen en kruiken. Want het was 
nóg niet te laat dm ervoor te zor
gen dat Candries in de meeste 
kranten dinsdag zijn overstap 
kon toelichten. 

OP KREDIET 
Bijna 300.000 Belgen kunnen 
hun aankopen op krediet of 
lening bij de bank niet meer 
afbetalen. Ze zijn samen ver
antwoordelijk voor een schul
denlast van 25 miljard frank. 
Vooral de laatste zes maan
den van 1992 zou het aantal 
schuldenaars sterk zijn toege
nomen. In 1991 waren er nog 
268.000, en in 1990 slechts 
230.000 schuldenaars. 

In deze cijfers zijn de zoge
naamde probleemkredieten 
niet inbegrepen. Het bedrag 
per lening dat niet afbetaald 
kan worden is in vier jaar ver
dubbeld. En ook de reusach
tige som aan •wanbetalingen 
met bank- en kredietkaarten, 
zo'n 1 miljard frank op het 
einde van 1992, zit hier niet 
bij. 

Er w^ordt verwacht dat het 
aantal gekende personen met 
afbetalingsproblemen volgend 
jaar nog fors zal stijgen. Want 
de kredietinstellingen spraken 
af om vanaf dan ook de ge

zinnen die problemen hebben 
met het afbetalen van hun hy-
potekaire lening te registreren. 
Totnogtoe deed men dat enkel 
met personen die afbetalings
problemen hebben met aanko
pen op krediet of persoonlijke 
leningen. 

ILLEGALE 
ABORTUS 
In een rapport van Population 
Action International, een vereni
ging die zich verdiept in be
volkingsvraagstukken, staat te 
lezen dat er elk jaar naar schat
ting 200.000 vrouw^en sterven 
aan de gevolgen van illegale en 
onoordeelkundig uitgevoerde 
vruchtafdrijving. Het meren
deel van deze sterfgevallen 
doet zich voor in de derde we
reld. 

Er worden op wereldvlak jaar
lijks ongeveer 50 miljoen abor
tussen uitgevoerd. Meer dan 
één derde daarvan is illegaal, 
bijna de helft vindt plaats bui
ten medische instellingen. Het 
rapport pleit voor het wereld-
\vijd legaliseren van abortus. 

Door vrouwen wettelijk te ver
hinderen desgewenst een vei
lige en betaalbare abortus te 
laten uitvoeren, vallen er vol
gens het rapport alleen maar 
meer doden en gewonden. De 
vraag naar abortus daalt niet 
door een verbod op abortus, 
want dan neemt men zijn toe
vlucht tot illegale vruchtafdrij
ving. 

NOG MINDER 
TREINEN 
De N M B S wil opnieuw het 
mes zetten in het weekendaan-
bod van de treindiensten. Mo
menteel leggen de treinen elk 
weekend 139.000 kilometer af. 
Daarvan zou bijna 20.000 ki
lometer afgepitst worden. Er 
worden o.m. verbindingen ge
schrapt tussen Brugge en 
Kortrijk, Oudenaarde en 
Kortrijk, Lokeren en Dender-
monde, en Hasselt en Diest. 
Het aantal personeelsleden op 
de resterende weekendlijnen 
zou ook met één derde inge
krompen worden. 

In totaal zouden in de week-

ït 

De Komng Boudewljiutlchtlng öchat öat zo a half indjoen men
den in Vlaanderen en nog eend 150.000 in Bruddel verleden 
weekend in het kader van de Open Monumentendag een of 
ander monument bezocht hebben. De feedtelijkheden rond de 
monumenten dtonden dit jaar in het teken van het licht. In 
Antwerpen werden tevend in de BourUuchouwburg de Euro pede 
Monumentendagen geopend. Op het VU-kongred dat damenviel 
met de Open Monumentendag, zei minidter Sauwend dat het geld 
dat Vlaanderen aan zijn patrimonium, wil bedteden dedert zijn 
aantreden met 50% id gedtegen. Sauwend had in zijn drukke 
monumentenagenda een gaatje gevonden om het kongred toe te 
dpreken. E n w e l k doss i e r ik ook t e r h a n d n e e m , v a n de 
k le ins te g e m e e n t e to t de g roo t s t ede l i j ke cen t r a , ik m a g 
t e lkens vas t s t e l l en hoe ju i s t de V o l k s u n i e g e m e e n t e r a a d s -
f rakt ies en -a fde l ingen in de sp i t s l open w a t de z o r g v o o r 
he t p a t r i m o n i u m bet re f t . Zo hoor je 't eend van een minidter. 

ends nog eens 19 stopplaat
sen sneuvelen, waarvan 16 in 
Vlaanderen. Het gaat om: Wi
chelen, Schoonaarde, Oude-
gem, Baasrode-Zuid; Hever, 
Muizen, Hambos, Wespe
laar- Tildonk, Wij gmaal; 
Munkzwalm, Sint-De-
nijs-Boekel, Hillegem, Terha-

gen. Ede, Haaltert, en Welle. 
Volgens de N M B S stappen in 
een groot aantal stations tij
dens het weekend niet eens 
20 reizigers per dag op. De 
plannen van de spoorwegmaat
schappij zijn nog niet defini
tief. Maar voor 1 oktober zou 
er in elk geval beslist \vorden. 

WIE WIL GEEN MESTAKTIEPIAN? 

De Boerenbond en andere 
boerenorganisaties liggen er 
wakker van: het mestaktie-
plan van Milieuminister De 
Batdelu'r (SP). De machtige 
Boerenbond aarzelde geen se-
konde om alle hens aan dek 
te roepen. De CVP kreeg op
dracht zich tegen de plannen 
van De Batselier te verzet
ten. Wat de partij, haar par
lementsleden en haar minis
ters, vinger op de naad van de 
broek, prompt deden. 

Het mestaktieplan wordt mo
menteel door een zgn. "in-
terkabinettenwerkgroep", de 
beste manier om elke druk-
kingsgroep z'n zin te geven, 
besproken. In zon kabinet
ten-werkgroep kunnen de 
CVP-zetbaasjes heerlijk dwars 
gaan liggen. In het recente 
boek van Hugo De Ridder, De 
dtnjd om de 16, wordt een brief 
aangehaald die Jean Gol in 
1985 aan Gity Verhofd tadt 
schreef. Hierin wordt het ver
haal gedaan van "de 22 trap
pen die moeten worden beste

gen om een -wetsontwerp van 
een liberaal minister door re
gering en parlement te kunnen 
loodsen." 
De lijdensvi^eg begint bij de 
ministerraad, waar het ont
werp op verzet stuit van en
kele koliega's. Waarop het ont
werp naar een interkabinet-
tengroep gestuurd wordt. Als 
liberaal minister zag Gol zo 
zijn wetsontwerpen door de 
koalitiepartners en hun druk-
Idngsgroepen systematisch af
gezwakt worden en verwate
ren. Op het einde van de rit, tn 
het parlement, komt er dan ge
wis een rechtse kristendemo-
kraat aanwandelen, die je even 
komt vragen, zo schrijft Gol 
Verhofstadt, hoe het in qoddnaam 
mogelijk Li dat een Uheraal mi
nuter zo 'n lauw, zoutlooj ontwerp 
kan. indietun. Om maar te il
lustreren tot wat interkabinet-
tenwerkgroepen leiden kun
nen. 

SP en VU zijn het over het 
Mestaktieplan wel eens. De 
Volksunie drong verleden 

w^eek bij monde van VU-frak-
tieleider in de Vlaamse Raad 
Paul Van Gremhergen nog sterk 
aan op een snelle goedkeuring 
van het plan. 

De bedoeling van het aktie-
plan is een halt toe te roepen 
aan de overbemesting, die nu 
reeds een feit is in grote de
len van Vlaanderen. Vooral in 
de Noorderkempen en in som
mige delen van West-Vlaande
ren is de overbemesting alar
merend. De schade aan het 
milieu is reeds zo groot dat 
de volksgezondheid in gevaar 
komt. 

Er bestaat immers een recht
streeks verband tussen de 
graad van vervuiling van het 
water door nitraten en fosfaten 
en de hoeveelheden dierlijke 
mest, geproduceerd in de var
kenshouderijen en de inten-
sie^•e veehouderijen. Nitraten 
vormen de hoofdbron van de 
reeds omvangrijke vervuiling 
van de ondiepe grondw^ater-
lagen in Vlaanderen. Daaruit 
betrekt nog steeds 5 a 10% van 

de bevolking haar drinkw^a-
ter. De vaststelling dat steeds 
meer nitraatkoncentraties bo
ven de drink-waternorm wor
den aangetroffen in de die
pere grondwaterlagen, legt bo
vendien een h_)'poteek op de 
Vlaamse drinkwatervoorzie
ning in de toekomst. 

De Vlaamse regering heeft zo
wat honderd miljard frank uit
getrokken voor de zuivering 
van het riooKvater. Partikulie-
ren en bedrijven -worden daar 
trouwens voor belast. Zolang 
echter de grote en zeer ver
spreide vervuiling van de land
bouw niet bij de horens gevat 
^vordt, zal dit echter wegge
smeten geld blijken. Volgens 
Paul Van Grembergen moet 
de geïndustrialiseerde land-
bou-w nu zijn bijdrage le-veren 
aan de algemene milieusane
ring. 

De VU-fraktieleider noemt 
het onbegrijpelijk en onaan
vaardbaar dat de Boerenbond 
hai'dnekkig dwars blijft lig
gen en de goedkeviring van dit 

noodzakelijke mestaktieplan 
blijft vertragen en uithollen. 
Onder het voorwenddel de beLingen 
van defamitiaLe landbouwbedrijven 
te bcdchennen, verdedigt de Boeren
bond in feite de miljardenbelangen 
van de grootdchaiige agro-biuinedd 
waarin hij een belangrijk aandeel 
heeft, verklaarde Van Grem
bergen. En de gewone landbou
wer, die al jarenlang dteedd méér 
moet invedteren, dteedd méér che
mie nwet gebruiken en toch moet 
leveren tegen Liagblijvende prijzen, 
waarin de nulteukodt nooit verre
kend wordt, LI van dit doort land
bouwpolitiek het eerdte dlachtoffer. 

Van Grembergen vroeg zich 
tot slot af of de nieuwe 
CVP-voorzitter Johan Van 
Hecke de milieu- en menson-
-vriendelijke drijverijen van de 
Boerenbond zal blijven onder
schrijven als zijnde "het stand
punt van de ganse CVP". We 
nebben van de grote ontzul-
ler Van Hecke nog geen ant-
-woord gehoord. 

(Pdj) 
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GAZET VAN ANTWERPEN 
,,Naai het VU-kongres dat za
terdag en gisteren in Leuven 
plaats v'ond, werd er met span
ning uil gekeken. Sommigen na
men blijkbaar hun wensen voor 
werkehjkheid toen zij een ver
scheurend congres voorspelden 
dat de doodsteek voor de VU 
moest inluiden. Van het verdere 
uiteenvallen van de Vlaams-Na
tionale partij was er gisteren 
evenwel geen sprake. Het ziet 
er integendeel naar uit dat de 
getormenteerde VU de rangen 
gesloten heeft rond Anciaux en 
een nieuw, grondig bijgestuurd, 
maatschappelijk project." 

Jan Veestraeten. 
13 september. 

,,Als het van het Vlaams Ekono-
misch Verbond (VEV) afhangt 
dan moet de regering meteen 
een loonstop afkondigen of een 
andere 'bezwarende' maatregel 
nemen om de economische, 
budgettaire en monetaire situa
tie niet nog verder ui^ de hand 
te laten lopen. O-v'engens is dat 
maar een aanloop tot het echte 
herstelbeleid dat in een soci
aal pact moet vervat worden. 
Er moet een verlaging va de 
werkgeversbijdragen bedongen 
worden, de lonen en sociale uit
keringen moeten verlciagd ^vor-
den, de automatische loonin
dexering dient afgeschaft. Is 
daarmee het wonder geschied ? 
Voor de Vlaamse ondernemers 
blijkbaar wel. Maar intussen 
bieden zij geen enke'e garan
tie dat de gevraagde offers, en 
die zijn niet gering, werkelijk 
nieuwe jobs opleveren en de 
staatsfinanciën gezond mjiken. 

(...) Waar zijn de sociale werk
gevers van weleer gebleven ? 
Volgens voorzitter Johan De 
Muynck wil het VEV geen so
ciale afbraak. Wat is dan wel 

sociale afbraak in de ogen van 
de Vlaamse ondernemers? Als 
straks de voorstellen van het 
VEV in een sociaal pact vertaald 
^vorden dan ^vordt er hoe dan 
ook zwaar gesabeld in het be
schikbaar inkomen van de pro
bleemgezinnen en de kleine ver
dieners. Wat stellen de werkge
vers daar tegenover? Als hun 
plan wordt uitgevoerd zullen 
de winsten van de ondernemers 
ongetwijfeld fors gaan toene
men. Maar dit kan bezwaarlijk 
beschou-wd worden als de -werk
geversbijdrage voor een -nood
zakelijke- nieuwe sociale orde." 

Jan Veestraeten. 8 september. 

,,In de politieke ontwikkeling 
van het naoorlogse Vlaanderen 
heeft de Volksunie bij herha
ling een pioniersrol vervuld. De 
CVP, de SP en de toenmalige 
P W hebben uitgevoerd, ze zijn 
dikwdjls schoorvoetend ge
volgd, maar de impulsen gingen 
uit van de Vlaams-nationalisten, 
de VU trok het spoor. Zonder 
Volksunie zou het Vlaanderen 
van nu er heel anders hebben 
uitgezien. 

Overigens is het onjuist dat de 
Volksunie zich in het verleden 
uitsluitend beperkt heeft tot 
communautaire grieven. De VU 
heeft lang de ondertitel 'sociaal 
en federaal' gevoerd, de VU is 
de partij geweest die als eerste 
afstand nam van de drukkings-
groepen en de duistere machts
centra ver van het politieke 
speelveld, en dit lang voor er 
sprake was van de VLD. 

Sommigen geloven, of hopen 
dat dit congres voor de VU 
de doodsteek betekent. Dat is 
lang niet zeker. Het zou best 
kunnnen dat de militanten die 
nog resten de gelederen sluiten 
rond dit programma, rond Bert 
Ancxiaux." 

Jan Veestraeten. 
11 september. 

WELKOM „THUIS" 
Toeggegeven, het is goed ge
probeerd van Karel Dillen om 
de deuren van zijn Blok-hut 
open te zetten voor VU-men-
sen. Lieden die het kunnen we
ten hebben ons verteld dat dhr. 
Dillen een gulle gastheer is, als 
hij ei4jien volk ontvangt moet dat 
niet in de achterkeuken zitten, 
het mag in de beste kamer. Is 
dat niet schoon ? 

Bovendien weet dhr. Dillen fijn 
gebak te waarderen en ont
houdt hij zijn gasten niet wat 
hem zelf lief is. En dat is ook 
schoon van hem ! 

Karel Dillen aast op overlo
pers, hij doet daarvoor een 
nog schoner kostuum dan ge
woonlijk aan. En hij lacht al 
eens, wat hij anders nooit doet. 
Maar ge ziet het, 't kost hem 
moeite om de zuurtegraad op 
z'n facie te onderdrukken. Op-

f eruimd (blijkgevend van een ze
ere gotemdheU) staat netjes, 

nietwaar. 

Maar hoe goed dhr. gastheer 
het ook meent aan z'n invitatie 
zit een vies geurtje. En voor 
dat geurtje zorgt hij zelf, de 
spelregels staan op de invitatie. 

Welkom thu'u!, roept de vader 
zijn volgens hem verloren zo
nen toe maar het menu ligt vast 
en daar zal van gegeten wor
den. In zijn politieke termen 
luidt dat zo: „Op voorwaarde 

dat ze (de verloren zonen) het 
hele programma van onze par
tij onderschrijven". Het héle 
programma, dus ook... J e weet 
wel! 

Wij ondervroegen dhr. Dillen. 

,,Meneer, gij zijt gedesïnfor-
meerd; slecht geduid door de 
rode missionarissen van de 
BRTNul. Wacht maar tot wij 
met onze kampagne Ter Waar
heid beginnen en dat anti-fas-
jiestiesch krapuul eens mores 
zullen leren. En wij hebben er
varing, hoor! Dank zij onze ja
renlange akties tegen die rooie 
BRT-

„De nieuwe kongresteksten ge
ven meer uiting van sociale en 
ekologische bekommernis dan 
het publiek de vorige jaren van 
de VU gewoon was. Dat die 
'idealistische' koerswijziging de 
persoonlijke hand van Anciaux 
draagt, daaraan tijfelt nie
mand." 

Walter Pauli. 13 september. 

,,Definitieve konklusies zullen 
pas na de volgende parlements
verkiezingen mogelijk zijn. Dan 
zal de partijleiding moeten oor
delen of het nog langer zinvol 
is om met dit uitputtend avon
tuur op eigen kracht door te 
gaan. Ondertussen verdient de 
poging van de nieuwe VU-lel-
ding beter dan de vele scham
pere kommentaren in de kon-
servatieve pers. De voorzitter 
en zijn ploeg hadden het zich 
immers veel gemakkelijker kun
nen maken. Ze hadden de ar
men kunnen laten zakken en 
de zaak sluiten, of ze hadden 

- een nietszeggende, maar gladde 
en goedklinkende reklametekst 
met veel uitroeptekens kunnen 
aanbieden. Dat deden ze nu 
precies niet en het kongresdo-
kument gaat op vele punten te
gen de stroming en de geldende 
opinies in. Daar is moed en 
vooral overtuiging voor nodig. 
Misschien dat de kiezers daar 
meer waardering voor opbren
gen dan de cynische kommen-
tatoren die het er vooral om te 
doen is dat ze aan de kant van 
de winnaaars staan." 

Standpunt. 13^ september. 

M LIBRE BELGIOIIE 
,,Zonder de stopzetting van de 
miljardentransfers van Vlaan
deren naar Wallonië, kan er 
geen sprake zijn van een sociaal 
pakt." 

Johan Sauwens. 13 september. 

Na het vertrek van Herman Candri&a naar de CVP, neemt Herman 
Lauwere de leiding van de VU-kamerfraktie over. 

ELSEVIER 
,,Het socialisme is niet dood. 
Er komt een neo-kapitalisme 
op ons af dat in zijn anonimi
teit verschrikkelijk is. Niemand 
weet nog wie General Motors 
is. De roep om verankering van 
kapitaal en kennis zal alsmaar 
luider worden. Socialisten zijn 
veel te lang de mensen met de 
knapzak geweest. Hun speciali
teit was distribueren. De z^vak-
heid van de sociaal-democratie 
was en is nog steeds de afwe
zigheid van een duidelijke pro-
duktie-optiek. We hebben ver
zuimd om zelf de taart te bak
ken. Maar het is nog niet te 
laat." 

Bob Cools. 11 september. 

links krapuul. O ja, natuurlijk. 
- Of staat uw huis op de Brus
selse Grote Markt ? 

,, J a maar, dat was de fout van 
de inrichters van die stomme 
I l juli-viering en de provoka-
tie van die lelijke baard uit 
de Westhoek met z'n multücul-
liedje!" 

- Misschien staat uw huis in 
de Wetstraat ? 

,, J a maar, nu ben je oneerlijk. 
Het was de Militaire Politie die 
m'n jongens hebben aangeval
len. Ik heb op VTM gezien dat 

de MP's 

kunnen doorbreken en de 
komst van de VTM bespoe
digd. Toch mooi zo'n volkse, 
door en door Vlaamse zender 
waar die noodlottige éoixante-
buLtard<) het nu eens niet voor 
het zeggen hebben !" 

- lïen ogenblikje, meneer Dil
len. Willen we het eerst even 
over de gebruiken in u-w huis 
hebben ? Uw huis staat toe
vallig niet in Ronse w^aar uw 
stoottroepen de boel eens even 
opgekuist hebben ? Provoka-
tie, zegt u. Door wie? Het 

jongens nooit doen, ze hebben 
te veel respekt voor onze in
stellingen. Daarbij wie vecht 
nu met z'n schoon kostuum 
aan?" 

— En die andere keer, meneer 
Dillen, toen ze het halfrond 
hadden geruild voor de tri
bune en toen met z'n allen 
weer terugk^wamen naar het 
halfrond ? 

,,Maar nu overdrijft ge toch 
een beetje, men had hen gepro-
vokeerd door hen het woord 
te ontnemen. Dat kan in een 

demokratie toch niet. Wij zijn 
demokraten ! Weet gij dat dan 
niet ? " 

— Staat uw huis in Kerksken 
dan? 

,,Luister eens goed, waarde 
vriend, ik zal kort zijn. Als 
dat dik madammeke denkt dat 
zij moet zingen van L'étranger, 
c'ejt mon ami dan verdient zij 
niet beter. Daarbij, ons Ma
rijke zegt altijd: leider-vake, 
ons volk heeft genoeg aan één 
Fatima. Meer wil ik daarover 
niet kwijt!" 

- Maar meneer Dillen u kunt 
toch niet ontkennen dat zolang 
die straatvechter van een FUip 
Dewinter het in uw huis voor 

• het zeggen heeft er van een 
thuu) moeilijk sprake kan zijn ? 

„Meneer R.Asmus, ik weiger 
te antwoorden op strikvragen. 
Bovendien staat uw naam mij 
niet aan. Ik heb u door, gij doet 
u schoner voor dan ge zijt. I2en 
roömtió is minderwaardig ge
spuis en daar moet ik niet moet 
hebben. Een trekvogel kan ik 
nog dulden, die blijft niet hier 
Maar gij wilt u hier nestelen 
en dat is onduldbaar. 

't Is daarom dat onze Filip dat 
van die C 130-vliegtuigen heeft 
uitgevonden!" 

R. Asmus 

,,Vlaamse gaaien en eekhoorn
tjes hebben de kunst geleerd 
om eikels of kastanjes onder de 
grond van het grote bos te stop
pen. Met die reserves komen ze 
de -winter door. Ook wanneer 
hun verborgen voorraden ver
loren gaan of aan bederf onder
hevig zijn merkt dier noch mens 
dat. Dan kunnen die beesten 
blijven zoeken wat er nog te 
vinden is, bluffen dat het ze 
goed gaat, of onzichtbaar weg
kwijnen. Voor België is Europa 
het bos -waarin het zijn kwa
len kan -wegmoffelen en zijn 
remedies diskreet uitproberen. 
In een groot landschap valt 
één kleine zieke vogel niet zo 
op. Van die waarheid -wou het 
hongerlijdende Dehaene-kabi-
net, niet minder sluw dan een 
eekhoorntje, gebruik maken." 

Frans Verleyen. 8 september. 

glÈTBELAHCVAH LINBUg^ 

,,Niets is natuurlijk minder 
waar, het gaat hier immers niet 
om links of rechts, maar om de 
vraag naar een sociaal leefbare 
maatschappij -waarin zo moge
lijk alle deelnemers een even
waardige en zinvolle plaats 
moeten krijgen. Zo voorgesteld 
moet de vernieu-wde Volksunie 
de kiezer nog altijd kunnen aan
spreken. Zeker als de partij de 
meest oorspronkelijke reden 
van haar bestaan , de volwas
sen zelfstandigheid van Vlaan
deren met meer durf dan voor
heen -wil blijven uitdragen. Het 
partijcongres kan boeken vol al 
dan niet links of rechts klin
kende resoluties stemmen, het 
is uiteindelijk toch de kiezer die 
oordeelt over de zin en vooral 
de onzin van al dat verbale op
bod rond deze zoveelste Vol-
skunie-keuze. De wel erg harts
tochtelijke verdedigers van het 
opdoeken van de partij doen er 
intussen goed aan niet te verge
ten dat er ook nog iets bestaat 
als het Vlaams Blok. Een par
tij minder op het Vlaamse poli
tieke toneel zou zeker in hoofde 
van die vurige pleitbezorgers 
-wel eens een bijzonder zware 
misrekening kunnen zijn." 

Mare Platel. 14 september, 

(pvdb) 
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ALS STAATSGRENZEN VERVAGEN 
lïen neo-liberaal vond het on
langs nodig om, vanuit het 
Brugse, een bondgenootschap 
aan te prijzen tégen de Kort-
rijkse regio. Als argument gold 
de overweging dat 
Zuid-West-Vlaanderen toch ge
meengoed zou maken met 
Noord-Frankrijk (Rijsel) en als 
groeipool gans 
Noord-West-Vlaanderen in de 
schaduw zou zetten. 

AL-VLAAMS 
Inmiddels — maar haast onop
gemerkt door de zogenaamde 
alerte media — ging in het Zuid-
vlaamse Belle de zesenveertig-
ste (46!) Frans-Vlaamse kul-
tuurdag door. Dit initiatief van 
het Komitee vcJor Frans-Vlaan
deren bestrijkt niet enkel de 
taal- en kultuurzorg maar maakt 
er ook een erepunt van om, 
dWars door de staatsgrens, aan
dacht te vragen voor de ekolo-
gische en sociaal-ekonomische 
onderbouw. Voor deze ,.inter
regionale" samenwerking werd 
trou\vens in Europees verband 
een bedrag van, globaal, ca. 
750.000 fr. losgemaakt zodat het 
Komitee op vaste medewerkers 
in Zuid-Vlaanderen beroep zal 
kunnen doen. 

Deze evolutie zal de vele dui
zenden, die jaarlijks met kleine 

en grotere giften het verder be
staan van het Komitee helpen 
verzekeren, wel een riem on
der het hart zijn. Persoonlijk 
hebben we, eerst in de West-
vlaamse provincieraad, later in 
romp-kultuurparlement en 
Brugse gemeenteraad, de 
ai-Vlaairue betrokkenheid bij 
wat we Frans-Vlaanderen noe
men, bepleit. Meer dan een be
leefde belangstelling hebben 
deze oproepen niet opgeleverd. 

In 1791 heeft Parijs gepoogd 
om via een revolutionnair de
kreet het Vlaamse krakter van 
Zuid-Vlaanderen uit te wissen. 
Van danaf volgden een hele 
reeks maatregelen, tot en met, 
in 1853, het verbod van het 
onderwijs in het Nederlands. 
Bijna een eeuw lang bleef 
Zuid-Vlaanderen een vergeten 
gebied, tenzij voor de massa's 
verpauperde Westvlamingen 
die er halfweg de vorige eeuw 
hun geluk gingen zoeken en 
voor, tot nauwelijks enkele ja
ren geleden, de grote groepen 
van seizoen-werkers en grensar
beiders. 

OVERLEGDAG 
Nu blijkt het tij te keren: de 
promotie van de taalkursussen 
Nederlands begint zijn vruch
ten af te werpen, Vlaamse be-

Voor het eentt wordt Vlaanderen met Groüt-Brittannte verhonde, 

drijfsleiders worden gepraamd 
in Zuid-Vlaanderen te investe
ren, om in Vlaanderen werk 
te vinden, blijken Zuid-Vlamin
gen bereid gevonden om terug 
hun moedertaal aan te leren, en 
— het weze nog een boutade 
— door de ingebruikname van 
de Kanaaltunnel mag misschien 
gezegd dat allereerst Vlaanderen 
met Groot-Brittannië wordt 
verbonden... i 

In het zog van het Komitee 
voor Frans-Vlaanderen organi
seert nu ook de provincie 
West-Vlaanderen een „overleg-
dag " op het tema van de ,,grens
overschrijdende samenwer
king" (te leper. Lakenhalle, op 
maandag 27 september "93). 
Het heet dat het de bedoeling is 
op deze overlegdag uit te testen 
hoe de Westvlamingen over de 
grensoverschrijdende samen
werking denken. 

Dergelijke vraagstelling brengt 
ons op het neo-liberaal uit
gangspunt terug. Waarbij mag 
overwogen of, als de bakens 
goed worden uitgezet, de her-

3 leving van Zuid-Vlaanderen — 
eerder dan een verarming — 
geen verrijking voor gans 
(West-) Vlaanderen zal zijn ? 

Guide Van In 

VREDESDIVIDEND 

Enkele dagen geleden w^as er 
in de Amerikaanse pers nogal 
wat te doen over het verschil 
waarop twee voormalige 
VSA-presidenten zich met hun 
vrije tijd bezighouden. Aan de 
ene kant publiceerde Jimmy 
Carter in de maand augustus 
een boek waarin hij schrijft 
over zijn inspanningen om oor
log te voorkomen en aan de an
dere kant was president Bush, 
samen met zijn ganse fami
lie, op hetzelfde ogenblik druk
doende om van de door hem 
gestuurde Golfoorlog te profi
teren... 

Dit verschil werd door de Ame
rikaanse perslui sterk beklem
toond mede naar aanleiding 
van het gerucht dat de heei 
Carter door de huidige presi
dent zou worden aangeduid als 
speciaal gezant om zich met het 
probleem Noord-Ierland bezig 
te houden. 

Zijn boek, ,,Talking Peace", 
toont aan dat deze oorspron
kelijke peanut-boer uit Geor
gia sedert hij zijn presidentieel 
ambt heeft neergelegd in be
lang is toegenomen. Toen hij 
m 1981 het Witte Huis verliet 
heeft hij samen met zijn vrouw 
Rosalynn in Atlanta een stich
ting opgericht. 

Deze privé-niet-politieke orga
nisatie helpt landen waar bur
geroorlogen woeden om hun 
interne konflikten op te lossen. 
Zij houdt zich ook bezig met 
de strijd tegen honger en ver
dedigt de mensenrechten. Zo 
tref je de Carters recent vrij
wel overal aan waar dergelijke 

k 
Vooi Ih't echtpaar Biuih u geen trap te hoop, peen rew te fen. 

* ^ w 

problemen zich voordoen (in 
Soedan, Erithrea, Panama, Ni
caragua, Zambia, Haïti). 

Ook in het Midden-Oosten is 
de architekt van het kamp-Da-
vid-akkoord van destijds se
dertdien aktief geweest. Toen 
ik m het Midden-Oosten over 
de Belgische gijzelaars onder
handelde, heeft Yasser Arafat 
mij persoonlijk op de verdien
sten van Carter gewezen. 

Reeds toen heeft deze \'erde-
diger van de daklozen en de 
Palestijnse vluchtelingen per
soonlijk bemiddeld in het kon-
flikt dat nu eindelijk naar een 
oplossing evolueert. 

Vergelijk hiermee het optreden 
van George Bush en zijn fami
lie. 

De pers kwam erachter dat 
hij reeds in april naar Koeweit 
\loog om daar allerhande esr-
bewijzen in ontvangst te ne
men Hij was vergezeld door 
zijn ganse familie, vrouw Bar
bara op kop. Niet alleen \verd 
iedereen door de heersende Sa-
bah-familie met Cartier-uur-
werken overladen, maar er 
werden ook een reeks eigen
aardige overeenkomsten afge
sloten. 

Multi-miljardendollar-over-
eenkomsten werden afgesloten 
om Koeweitse energiecentrales 
terug op te bou\ven. De Enron 
Corporation van Texas waarin 
de president en zijn vorige mi
nister van Buitenlandse Zaken 
persoonlijk betrokken zijn, zou 
gouden zaken hebben gedaan. 

Zelfs de bankiers in Koeweit 

vonden het nogal sterk en zij 
kloegen publiek deze Bush-fa-
milie-politiek aan die haar 
„pour-boires" kwam inkasse-
ren. 

De Amerikanen noteerden ten
slotte het verschil tussen deze 
Bush-manier van doen en de 
houding van generaal Norman 
Schwarzkopf die verschillende 
aanbiedingen om zaken te doen 
met Koeweit zou hebben afge-
slaan. 

Meer dan 150 miljoen dollar 
zou ermee gemoeid geweest 
zijn. Hij zou duidelijk hebben 
gezegd: ,,Zoiets doe ik niet. 
i\menkaanse mannen en vrou
wen waren bereid om te gaan 
sterven in Koeweit. Waarom 
zou ik profiteren van hun of
fer?" 

De Bush-famllie verdedigt zich 
door te stellen dat zij Ameri
kaanse business-belangen ver
dedigt die anders naar de kon-
kurrenten (lees naar Japan of 
Europese bedrijven) zouden 
gekanaliseerd worden. 

Zo zie )e maar: iedere vogel 
zingt zoals hij gebekt is. Waar
schijnlijk heeft deze 
VSA-pers-episode te maken 
met interne rivaliteiten tussen 
republikeinse en demokrati-
sche lobby-groepen maar voor 
wie uiteindelijk een juist beeld 
wil krijgen \ an de golfoorlog en 
zijn gevolgen, mag dat nieuws 
niet verborgen blijven. Ook in 
XHaanderen niet 

Hans De Belder 
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BERTANCIAUX: 
LAAT VLAANDEREN OORDELEN 
Het u>cu) een gelukkige algemeen voorzitter die tot élot 
van het tweedaags kongreé het woord mocht nemen. In 
zijn kongre^toe<ipraak benadrukte hij dat de VU öteedö 
een Vlaanue en een öocuile partijgeweeöt u. Volgen,) Bert 
Anciaux Li de VU geen linköe partij, geen rechtse partij, 
geen centrumpartij, maar wel een progreddieve partij die op 
alle terreinen naar vernieuwing streeft en de uitdagingen 
van de toekonut het hoofd wil bieden. Bert reikte tenslotte 
de hand naar alle kritici en diöéldenten. 

Zoals d o o r g e w i n t e r d e kon-
g re sgange r s voorspe ld 

h a d d e n , l iepen de w e r k 
z a a m h e d e n van he t twee

daagse V U - k o n g r e s Van étrijd 
naar bel£id\\Q\nt)e.% uit. H e t op t r e 
den van de Jeggpap New Orleans 
Jazz Band, v o o r de vers lagge
ving over het k o n g r e s v a n min
de re n i e u w s w a a r d e , moes t wi j 
ken voor de s lo t toespraak van 
Ber t Anc iaux . 

CHAOS IN DE VU? 
D e voorz i t t e r van de Volksunie 
w a s op da t ogenbl ik een opge
lucht en ge lukk ig man . Hij h a d 
zijn nek u i tges token , en w a s niet 
onthoofd, wel in tegendeel . Bij 
de a a n v a a r d i n g van zijn voor
z i t t e rschap , h a d hij zich voorge
n o m e n een e inde te m a k e n aan 
de onduidel i jkheid , de grijsheid 
w a a r a a n de V U leed. Anc iaux 
vond da t de chaod in de VU l ang 
genoeg g e d u u r d heeft. E r moes t 
een keuze g e m a a k t w o r d e n . 
D e v r a a g n a a r d e bes taans re 
den van het demokra t i s ch 
Vlaams-nat ional i sme w e r d d o o r 
Ber t Anc iaux niet gesteld. Een 
gedachtengoedzoaL) het VLaanu-na-
tionalutme, zo sp rak Ber t Anci
aux , kan niet door één groepje zo
maar pL>t<> van de aardbodem wor
den i^erdreven. 

O m da t te bewi jzen haa lde hij 
enke le b a a n b r e k e n d e v e r w e 
zenl i jk ingen van he t 
Vlciams-nat ional isme aan , een 
g e d a c h t e n s t r o m i n g gejtoeld op 
een rijk verleden, op een inzet van 
duizenden. Het u) de erfenu van 
Fronterd en Daeruiuiten. Het ui het 
testament van diegenen die vochten 
voor dociale vooruitgang en kul-
turele erkenning. Het ld de bood
schap van zovelen die het terecht 
een Vluamde én een doctale dtrijd 
noemden. Van de strijd tegen uit
buiting en onderdrukking door de 
frankofone bourgeoisie in AaLt, tot 
aan het verweer van Vlaanue mijn
werkers voor het afdwingen en het 
behoud van werk in eigen streek. 
Het was de strijd van de Volksunie 
voor een levend minimum, hand in 
hand nut de strijd tegen de gren
delgrondwet. Het wad de strijd voor 
een Nederlandstalige universiteit in 
Gent tot aan de strijd voor Leu-
ven-Vlaamd. Het was de strijd te
gen overheersing van buitenlandse 
belangen en de strijd voor een veilig 
Vlaanderen zonder raketten. Het 
was de strijd voor een schooltje in 
Komen én de strijd tegen de wa
penhandel. Het was de strij'd voor 
ekolog'ie in '68, samen met de strijd 
voor mondigheid en demokratie. So
ciaal en federaal, daar putten we 
nog steeds uit. 

TijBeiu de sektievergaèerlngen ontöponnen zich vaak geanimeerde dukiissUd. 

VLAAMSE STRIJD 
NIET GESTREDEN 

D e Vlaamse strijd en de strijd 
voor een be te re samenleving 
gaan nog s teeds h a n d in hand . 
Ber t Anc iaux gaf he t voorbee ld 
van het Vljiamis par lement , da t 
er dankzi j de inzet van de de-
mokra t i sche Vlaamsnat ional i s 
ten is g e k o m e n : Een Vlaams par
lement zonder de VU, dat is on
denkbaar. Een Vlaanu parlement 
zander een stevige inbreng van het 
Vlaanu-nationalisme, dreigt te ver
worden tot een leeg huis, zonder 
kracht, zonder doel, zonder geedt, 
zonder identiteit. 

M a a r be t eken t de v e r w e z e n 
lijking van deze VU-e i s d a n 
da t de Vlaamse strijd ges t r eden 
is ? NEEN, duizendmaal neen, r iep 
Ber t Anc iaux . H e t S in t -Mi 
ch ie l sakkoord is een belangri jke 
s tap, m a a r geen e inddoel . Anci
a u x somde voor de vuis t o p ; de 
spli tsing van het k iesar rondisse
men t Brussel -Hal le-Vi lvoorde , 
die in he t Vlaams regeerak
k o o r d staat . D e federal iser ing 
van de sociale zekerheid , een 
v o o r w a a r d e om he t sociaal p a k t 
van D e h a e n e niet alleen een 
pakt te noemen, m a a r ook soci
aal. E n de V U moet w a a k h o n d 
blijven spelen over Vlaamse 

rech ten . In de Voerstreek zullen 
we niet langer dulden dat politieke 
spelletjes uitmonden in het pesten 
van jonge mensen die met een leeuw
tje op hun rugzak rondtrekken. In 
Brussel, moet de burgervader bedef
fen dat hij niet in Sicilië woont en 
zich dud moet houden aan de taal
wetten en aan alle andere wetten, 
w a a r s c h u w d e Anc iaux . 

UITDAGINGEN 
VOOR DE TOEKOMST 
Maar , zo stelde de V U - v o o r -
zi t ter vast , naas t het k o m m u -
nau ta i re is er meer, veel meer. 
Ber t A n c i a u x schi lderde het pa
let van u i tdag ingen voor de toe-

SAUWENS: VU BLIJFT ONMISBAAR 

Was er ve r leden w e e k e n d 
geen V U - k o n g r e s geweest , 
m e n h a d ongetwijfeld h o n d e r 
d e n k o n g r e s g a n g e r s k u n n e n 
o p m e r k e n e rgens in d e b u u r t 
van een Vlaams m o n u m e n t . 
M o n u m e n t e n laten Vlaamsna
t ional is ten immers ze lden on
bewogen . D i t w e e t Johan Sau-
wens, ve ran twoorde l i jk voor 
he t monumen tenbe l e id in d e 
Vlaamse reger ing . H e t w a s 
d u s niet mee r d a n logisch da t 
d e V U - m i n i s t e r zijn a a n d a c h t 
ve rdee lde tussen d e m o n u 
m e n t e n d a g en he t k o n g r e s . 

In L e u v e n b r a c h t S a u w e n s 
een g roe t aan d e VU-mi l i tan-
t en . Hij wees e r o p da t de V U 
en h a a r manda t a r i s s en nog 
s teeds o p alle t e r re inen het 
verschi l m a k e n . D a a r v o o r is 
een p r o g r a m m a nodig , konse-
k w e n t beleefd en geloofwaar
dig. S a u w e n s b e k l e m t o o n d e 
da t d e V U met dit m a a t s c h a p 
pelijk p r o g r a m m a haa r her 
k e n b a a r h e i d moe t h e r w i n n e n 
en d e t aboes niet ui t de w^eg 
m a g g a a n : Géén tahoe rond de 
herverdeling van de arbeid, noch 
rond de indekd. Géén taboe rond 
de federaiisenng van de sociale ze
kerheid, noch rond het woonrecht. 
En vrienden, géén taboe rond de 
boedelscheiding, noch rond de mo
narchie ! 

Minidier Saiiwen^t: 

rond de monarchie ! 

"Geen taboe 

Volgens de VU-min i s t e r bhjft 
d e V u op kor te én o p lange 
termijn onmisbaar . O p kor te 
termijn bij de a fwerk ing en 
u i tvoer ing van de s taa tsher 
vorming . S a u w e n s n o e m d e de 
federal isering v a n de sociale 
zekerhe id een vo lgende s tap 
hierin D e minis ter kond igde 
voor n o v e m b e r een s tudie aan, 
w a a r v a n n u reeds vo ldoende 
e lementen e r o p wijzen d a t er 
van een sociaal p a k t geen 
sp r ake k a n zijn, z o n d e r d e ge 
lijktijdige a fbouw van de mil-
j a rden t rans fe r t en n a a r Wal lo
nië , ^ « / - « i ^ ? , zei S a u w e n s , en
kel nh de federalUering van de so
ciale zekerheid wordt een echt so
ciaal pakt mogelijk, maar dan op 
het niveau waar het thuui hoort: 
op Vlaams niveau. 

O p langere termijn be
schouwt Sau"wens de V U on
misbaa r voor het doo r t r ek 
ken van haa r s t aa tkund ig p ro 
g r a m m a op het E u r o p e s e fo
r u m . Want ook hier staan wtj ab 

1 partij totnogtoe gans alleen met 
8 ons "Europa der volkeren ". Alleen, 
•$ tegen het Europa van de techno-
Z kraten en het kapitaal. Alleen, 
i tegen het Europa van de multina-

tionaLi en de lidstaten. Alleen, mei 
ons demokratisch regumalume. 

(Pdj) 
Bert Anciaux: een gelukkig man! 
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koms t : De Toekonut, de21<)te eeuw, 
zal probUmen meebrengen waar 
oude antwoorden of remedied zullen 
falen. Het goed funktioneren van 
de demokratie, wordt één der groot-
dte uitdagingen. Hoe zullen we enn 
diagen een erwrm negativisme te
genover het politiek gebeuren om A 
buigen in een mondig en doorzich
tig betrokken-zijn? Hoe zullen we 
de opvoeding kunnen dturen in meer 
hoopvolle booddchappen ? Hoe zullen 
we de betrokkenheid van het mon
dige individu in een dociale gemeen-
dchap doen toenemen ? Hoe kunnen 
we opnieuw hoopvolle perdpektieven 
aanbieden aan de jeugd? Hoe kun
nen we een duale maatdchappij, een 
dtrijd tudden zij die het maken en 
zij die het niet maken, voorkomen ? 
Hoe kunnen we beletten dat de vol
gende kUudendtrijd een dtrijd tiidden 
de generatied zal zijn. Hoe kunnen 
we de ekdplvdie aan kennis en moge
lijkheden poditief gebruiken zonder 
dtijgende onzekerheid en faalangdt 
tot dtand te brengen ? Hoe kunnen 
we een nieuwe wereldorde bekomen, 
zodat er een eerlijke dpre'tding van 
kennid en weLtand tot dtand kan 
komen, zonder erwrme migratiedtro-
mingen ? 

D e z e u i tdagingen ^vil A n c i a u x 
me t zijn n i euw poli t iek pro jek t 
b e a n t w o o r d e n . Hij wil de soli
dari tei t tussen de w e r k e n d e n en 
de n i e t -we rkenden organ ize ren . 
H e t w e r k be te r verde len . H e t 
sociaal profi tar iaat uit het so
ciaal zekerheidss is teem wieden . 
E^n bas i s inkomen verschaffen 
aan al w^ie niet k a n w e r k e n . E^n 
gelijk bas ispens ioen. E^n inte
grale belas t ing van alle u i tke
r ingen. D e gemeen ten vers ter 
ken met mee r midde len en be
voegdheden , en ze demokra t i -
scher m a k e n . H e t d roombee ld 
van een plural is t isch geïnspi
reerd , niet gepoli t iseerd, ge
meentel i jk bas isonderwi js ver-
•wezenlijken. 

Volgens Anc iaux w a s he t de -

Kongredvoorzitter Koen Raetd 
leidde de plenaire zitting op een 
kordate en korrekte wijze in goede 
banen. 

ba t da t in de part i j over cJ deze 
tema's gevoerd w e r d goed, m a a r 
vaak moeilijk. Hij deed een ste
vige o p r o e p o m op te h o u d e n 
te s che rmen met e t iket ten als 
l inks, rechts , rood, groen , zwar t , 

• p u r p e r of w a t dan ook. Dit id 
een Vlaamd-nationaal programma. 
Punt, a ldus Anc iaux . Aid linkd 
wil zeggen zorgen voor werk, begaan 
zijn met zwakkeren en pleiten voor 
een woonrecht, dan ben ik daar fier 
op. Maar aid opkomen tegen doci-
aalprofitariaat, tegen mubruik van 
werkloodheiddvergoedingen, tegen de 
almacht van de vakbonden, ab dat 
rechtd id, OK dan zijn we maar 
rechtd en dan ben ik daar ook fier op. 
Ik weet één ding: Linkd, rechtd, cen
trum, het zijn begrippen die muil-
ezeL met ooglappen aan gebruiken. 

Ze getuigen niet van een toekomdt-
perdpektief. Wij gaan rechtdoor. 

VIAAMSGEZINDE 
KOPPIGAARDS 
Anc iaux wil er t egenaan gaan . 
H e t duidelijke p r o g r a m m a nu 
ook u i td ragen . Laat Vlaanderen 
dan oordelen of er nood id aan een 
partij van onafhankelijke en onge
bonden Vlaamdgezinde koppigaardd. 
Anc iaux w i e r p bloempjes naa r 
enkele s m a a k m a k e r s o n d e r de 
V U - m a n d a t a r i s s e n : Laat Vlaan
deren zelf oordelen of er nood id aan 
de moed van de Vandemeulehroucked 
die de hormonenmafia aan de kaak 
dtellen. De vadthoudendheid van de 
Schiltzen die van de realidatie van 
het Vlaanu zelfbedtuur hun levend-
opdracht hebben gemaakt. De op
rechtheid van de Looncden die de be-
dcherming van onze Vlaanue kudt-
duinen tot hun erezaak maken, de 
Sauwenden die zorg dragen voor het 
Vlaamde patrimonium. 

Maar , er moet aan één zeel ge
t r o k k e n w^orden. Op U allen rudt 
een zware taak, zei Anc iaux to t 
de kongresgange r s . Heel de par
tij rekent erop dat deze tekdten niet 
in de dchuif belanden, maar de ha-
did vormen van debatten in Kamer, 
Senaat, Vlaanue Raad, gemeente
raad en Europarlement. E n Ber t 
Anc iaux bes loot : Ik reik de hand 
naar jullie allen. Samen zijn we 
orutuitbaan Vrienden, ik ben blij te
rug non-konformidt te kunnen zijn ! 
Welkom thuid ! 

E n o n d e r een d a v e r e n d app laus 
s chonk Ber t Anc iaux de t rad i 
t ionele bloementuU die de voor
zit ter n a zijn r edevoer ing in ont
vangs t m a g nemen , w e g aan J e f 
Valkeniers . E^n o n t w a p e n e n d 
moment , de DUbeekse sena tor 
s tond perp leks . Hij en kamer -
fraktieleider H e r m a n Candr i e s 
k r egen noch tans ook n a dit ver 
zoenend gebaa r de h a n d e n niet 
op elkaar. 

(Pdj) 

DISSIDENTEN 
OP HET KONGRES 

DE ARBEID GEWIia EN GEWOGEN 
Penn ingmees t e r Willy De Saeger 
en ondervoorz i t t e r Patrik Van-
krunkeldven w a r e n de inleiders 
van he t \vellicht mees t be sp ro 
ken onderdee l van he t maa t 
schappeli jk p ro jek t : he t hoofd
s tuk over de r ech tvaa rd ige sa
menleving. Sekt ie 1 in de mooie 
gro te au la kon d a n ook o p ru ime 
belangstel l ing r ekenen van kon 
gresgangers én van pe r s . 

H o o f d b r o k w a s de diskussie 
over a rbe idsverkor t ing , een 
hoogs t aand deba t da t j ammer 
lijk in gro te v e r w a r r i n g ein
digde . Jef Valkenierd be toogde er 
da t d o o r mee r u u r -werken voor 
hetzelfde loon de k o o p k r a c h t 
van de mensen kan b e h o u d e n 
blijven en de kompet i t iv i te i t van 
de o n d e r n e m i n g e n k a n ve rbe te 
ren . Di t zou guns t ige gevolgen 
ve roo rzaken op he t vlak van in
ves te r ingen en nieu-we w e r k g e 
legenheid. 

Hugo Schiltz s p r ak bedach tza 
mer. E^n n i euw -werkgelegen
heidsbeleid is volgens de sena
to r noodzakel i jk m a a r eenvou
dige maat rege len bes taan niet. 
Hl) -wees e r o p da t de voorstel
len g e p a a r d g ingen met k o o p 
krachtver l ies . 

Voorzi t ter Bert Anciaux "verde
digde de on twerp t eks t en . E^n 
ekonomische groei van 5 tot 
zelfs 8% is nodig om de w e r k 
ge legenheid enkel m a a r op peil 

IS" 

Vriend en tegenstander had r&ópekt voor de leeuwenmoed waar
mee Jef Valkenierd voor zijn overtuiging vocht. 

Penningnieedter Willy De Saeger en ondervoorzitter Patrik Van-
krunkeUven leidden de drukdt bezochte dektie over de rechtvaardige 
danienleving 

• • • • • • • • • • «Hi • • • • • • • • • • • • 

Lang voor het tweedaags 
VU-Kongres van Leuven door 
de voorzi t ter van de V U - P a r -
tijraad Pol Vanden Bempt geo
pend werd , hadden zich en
kele aktieve mandata r i ssen 
opgeworpen of laten op-wer
pen als "dissidenten". 

D e voorzi t ter van het a r ron
dissement Halle-Vilvoorde, 
Piet Rondijn, w o u met zijn 
w e r k g r o e p 'Vlaanderen Van-
dajig' van de V U een eng 
kommunau ta i re zweeppar t i j 
maken, radikaal op Vlaams 
vlak, en cent rum-ger ich t op 
maatschappel i jk vlak, om de 
interne tegenstell ingen te ver
zoenen. Frakt ie le ider in de se
naa t Jef Valkenierd riep al van 
bij de publikat ie van het eerste 
on twe rp -p rog ramma van de 
daken dat Bert Anc iaux met 
de V U een veel te l inkse en 
progressieve r ichting in wilde 
slaan. Valkeniers bewoog he
mel en aarde om deze ont-
-werptekst zoveel mogelijk bij 
te s turen en af te zwakken . 
Frakt ieleider in de Kamer 
Herman Candried w e r d -wel 
meestal in dezelfde adem ge
noemd als Valkeniers, maa r 
mengde zich voor of tijdens 
het kongres nooit openlijk in 
de debat ten of nam geen pu
blieke stellingen in. 

O p de plenaire zit t ing van het 
kongres zondagoch tend bleek 
al g a u w dat Piet Ronsijn met 
zijn -vizie op de Volksunie bij 
\vijze van spreken meer mede
s tanders v indt op de redakt ie 
van het Antwerpse weekblad 
't PalUeterke dan bij de Vlaam-
snationalistische partij zelf. 

J e f Valkeniers was een van 
de aktiefste deelnemers aan 
het kongres . D e J e f vocht in 

zijn gekende stijl voor w a t hij 
w a a r d w^as. Hij slaagde er en
kele keren in de voorstellen 
van de kongreskommissie af 
te z-wakken, bvb . in het de
ba t over de onteigening van 
verkro t te p a n d e n en de dis-
kussies over a rbe idsduurver 
kor t ing . D e fraktieleider in 
de sena^it kondigde na afloop 
van het kongres aan da t hij 
de goedgekeurde teksten eerst 
nauwkeur ig wil bes tuderen en 
zijn ach te rban -wil raadplegen 
vooraleer hij beslist of hij al 
dan niet de parti j t r o u w bhjft. 
In ieder geval : vr iend en te 
gens tander had respekt en be-
-wondering voor de leeuwen
moed w^aarmee Valkeniers 
voor zijn overtuiging vocht . 

Kamerfrakt ieleider H e r m a n 
Candr ies hield zich gedurende 
de kongreswerkzaamheden 
op een opvallende -wij^e on
opval lend gedeisd. Hij k w a m 
nergens tussen. N a afloop van 
het kongres verk laarde hij wel 
voor de televisie dat de V U 
naar zijn mening de v raag 
naar haa r nuttigheiddwaarde uit 
de weg was gegaan. Candr ies 
vond het j ammer da t de V U 
de diskussie over de versnip
per ing van de Vlaamse poli
t ieke parti jen niet aandurfde . 
O p de -vraag of hij blijft of ver
t rek t bleef hij het an twoord 
schuldig. Het Laatdte Nieuwd 
-wist maandagmorgen te ver
tellen dat hij n u gaa t rus ten . 
D e k ran t w e r d ve rkee rd geïn
formeerd. M a a n d a g a v o n d be
sliste Candr ies na een "ul
t i e m ' o n d e r h o u d met Van den 
Brande en Van Hecke om over 
te s t appen naar de C V P (zie 
ook kortweg). 

(Pdj) 
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ARBEID 
GEWIKT EN 
GEWOGEN 
te houden. Dit alleen kan de 
werkloosheid dus niet oplossen. 
Hij benadrukte dat de verlaging 
van de arbeidskost (waar alle 
sprekers het over eens waren) 
en arbeidsduurverkorting hand 
m hand gingen. En wanneer 
sprake zou zijn van koop-
krachtsverlies bij individuen 
door een kleine vermindering 
van netto-loon, op het globale 
makro-ekonomische niveau 
hiervan geen sprake zou zijn. 

Nelly AIa£j betoogde dat de ar
beidsherverdeling zich vandaag 
uit in vaak niet-vrij'willige deel
tijdse banen. Dit levert een ge
ring inkomen op waarbij die 
mensen meer en meer gemar
ginaliseerd worden. De vierda-
genweek is voor haar een goede 
maatschappelijke keuze. Dit 
vond ook Franti Van de Heede 
(Oudenaarde), die poneerde 
dat minder betaalde arbeid per 
individu de levenskwaliteit, 
waar het de VU toch eigenlijk 
om te doen is, enkel maar kan 
verhogen. 

Uiteindelijk bleek een drasti
sche arbeidsduurverkorting, 
naast de vermindering van de 
arbeidskosten, geen meerder
heid te behalen. Oud-senator 
Fraru Boert ontrafelde de ver
warring, met het voorstel het 
principe van arbeidsduurver
korting te behouden, maar dit te 
zien als een mogelijkheid van ar
beidsherverdeling en enkel voor 
sommige sektoren. 

Arbeid bleef een diskussiepunt, 
ondermeer omdat de kongres-
kommissie in haar werkzaamhe
den reeds rekening had gehou
den met talrijke amendemen
ten en opmerkingen. Er werd 
bijvoorbeeld nog flink gedebat
teerd over de interpretatie van 
"het recht op arbeid ". Is dit een 
afdwingbaar recht van het indi
vidu tegenover de overheid en 
leidt dit niet tot artificiële te
werkstelling zoals in de voor
malige Oostbloklanden ? Is ar
beid geen fundamenteel men
senrecht dat men momenteel in 
de grondwet poogt in te schrij
ven ? Hugo Schiltz zei dat het 
recht op arbeid moet geïnter
preteerd worden als een verbod 
op het beroepsverbod: niemand 
mag verboden worden te wer
ken. De tekst werd: "Iedereen 
heeft in principe recht op ar
beid". 

In de vergadering bleek ook 
dat de begrotmgstoestand en 
de overheidsschuld de kongres-
gangers ernstig bezighouden. 
Hoe\vel de tekst deze bekom
mernis reeds in diverse paragra
fen verwoordt, stond de meer
derheid toch nog achter het 
voorstel van Geert Bourgeou (Ize-
gem) om de strijd tegen het 
begrotingtekort als prioritair te 
beschouwen. 

Ook de internationale dimen
sie kwam behoorlijk aan bod. 
Vooral Johan Bodman (Melle) 
vroeg en kreeg aandacht voor 
de noodzakelijkheid van een 
ontwikkelingshulp die welis
waar bevolkingen uit Derde-
Wereldlanden helpt, maar niet 
meedoet aan het instandhou
den aan ondemokratische re
gimes die de mensenrechten 
schenden. 

(fd) 

EEN BETERE DEMOKRATIE 

In sektie 2 werden onder des
kundige leiding van voorzitter 
Frieda BrepoeL zowel de uit
gangspunten als het tweede 
hoofdstuk van de kongrestek-
sten besproken. Al vlug bleek 
dat de aan'wezigen in de Kleine 
Aula van het Maria Theresia-
kollege op dezelfde golflengte 
zaten: konstruktief meewerken 
en diskussiëren rond de essen
tiële punten in het vernieuwde 
partijprogramma. 

Met een aantjJ gevatte opmer
kingen en lyrische uitwijdingen 
had gewezen senator Walter 
Luyten al vlug de lachers op 
zijn hand. Zijn warm pleidooi 
voor de afschaffing van de stem
plicht en het installeren van de 
republiek Vlaanderen het nie
mand onberoerd. Toch verde
digde een gedreven kamerlid 
Herman Lauwerd, verslaggever 
van de sektie, telkens opnieuw 
de teksten zoals zij door de kon-
greskommissie werden voorge
steld. De pleidooien van Lau-
wers overtuigden de aanwezi
gen zodanig dat de uitgangs
punten zonder al te grote kor-
rekties aan de plenaire zitting 
van het kongres konden voor
gelegd worden. 

Het hoofdstuk 2 van de kon-
gresteksten, onder de titel Een 
hetere demokrat ie met Integraal fe
deralisme bevatte echter •wel de
gelijk een aantal knelpunten zo
als de keuze voor stemplicht, 
het verbeurd verklaren van ver
krotte woningen tengevolge van 
a-sociaal en spekulatief mis
bruik van het eigendomsrecht, 
het gemeentelijk basisonder
wijs, de werking van een recht-

Sektievoorzitter Frieda BrepoeL noMt kamerUd Herman Lauwere die de oordpronkelijke kongredtekjterf 
bleef verdedigen. 

streeks verkozen OCMW,... 

Ook hier werden de pro's en 
de contra's grondig uitgediskus-
sieerd. Door enkele aan^vezige 
gemeentemandatarissen ^ver-
den er wel kritische kantteke
ningen geplaatst bij de stellin
gen over de Averking van ge
meente en O C M W maar uitein
delijk stemde een grote meer
derheid in met de teksten van 
de kongreskommissie. 

De stilaan beruchte ,,paragraaf 
14" over de bestraffing van 
groot-spekulatie door verkrot
ting en leegstand leidde zoals 
te verwachten tot een grondige 
diskussie. Voorzitter Bert Anci-
aux hield een warm pleidooi 
voor de definitieve versie van 
deze paragraaf. Hierin pleitte 
hij onomwonden voor de ontei
gening van door spekulatie leeg

staande en verkrotte panden, en 
dit tegen een vergoeding van de 
aankoopwaarde van het pand, 
zonder de spekulatieve ^vinst. 
De interventie en het voorstel 
van Anciaux overtuigde de aan
wezigen in de sektie en zijn al
ternatiefvoor de originele para
graaf -werd dan ook met grote 
meerderheid gesteund. 

De diskussie met betrekking tot 
de fundamentele keuze tussen 
stemrecht en stemplicht werd 
door voorzitter Frieda Brepoels 
tot het strikte minimum be
perkt. De stellingen zijn im
mers gekend, de pro's en con
tra's worden al jaren zowel bin
nen als buiten de partij tegen 
mekaar uitgespeeld, en een 
nieu-we diskussie ten gronde in 
deze sektie had ons ongetwij
feld té ver geleid. Er ^verd dan 

• • « - • • • • • • • • • 
ook snel overgegaan tot de indi-
katieve stemming over dit punt, 
waarbij een overgrote meerder
heid resoluut koos voor de ver
vanging van de stemplicht door 
het stemrecht, een scenario dat 
zich zondag zou herhalen in de 
plenaire zitting. 

De sektie pleitte tenslotte voor 
een écht pluralistisch basison
derwijs, en steunde een proces 
^vaarin de verschillende netten 
op gemeentelijk vlak meer en 
meer zouden integreren. 

Rond 19u.30 kon Frieda Bre
poels deze zitting voor gesloten 
verklaren en de aanwezigen nog 
een behouden thuiskomst ^ven-

(ig) 

MEER LEVENSKWALITEIT 
Hoewel de kwaliteit vanjiet le
ven in Vlaanderen volgens se
nator Jan Loaned als de belang
rijkste opdracht voor de Volks
unie %vordt bestempeld, waarbij 
de middelen (sektie 1) en de 
strukturen (sektie 2) enkel de 
voorwaarden zijn om die k'wali-
teit te verhogen, viel er in sektie 
3 toch opmerkelijk minder volk 
te noteren. Ook de tenoren van 
de partij lieten deze sektie links 
liggen. Toch was het debat bij 
wijlen zeer hoogstaand en de
den verschillende jongeren zich 
opmerken door hun konstruk-
tieve bijdrage. 

Partijbestuurslid Sunonne Jaru-
deru-Van Oppem had zich als 
voorzitter van de vergadering 
van een hamer voorzien om in
dien nodig krachtdadig in te 
grijpen, haar charmante te
rechtwijzingen bleken echter 
ruim voldoende om alles onder 
kontrole te houden. De deelne
mers aan het debat, verslagge
ver J a n Loones op kop, toonden 
trouwens te beschikken over 
een volwaardige debatkultuur. 

Echt grote knelpunten zaten er 
niet in de tekst van bundel vijf. 
Via amendering was de vraag 
naar amnestie door de kongres
kommissie «reeds in de tekst op
genomen, maar zaterdag bleek 
dat de vergadering unaniem een 
nog sterkere formulering 
wenste. De vraag naar •wcrA om
gebogen tot de eu) tot amnes
tie, gekoppeld aan een volwciar-
dige slachtofferhulp voor men
sen met repressietrauma's. 

De charmante terechtwijzingen 
van Siirwnne Janddend-Vanop-
pen waren voldoende om de dek-
tievergaderingen over de kwaliteit 
van het leven in de hand te hou-

Aangaande het migranten
vraagstuk lagen de standpunten 
dan weer ver uiteen. De enen, 
vooral jongeren, wensten de in
tegratie van migranten te be
krachtigen door hen stemrecht 
te verlenen; anderen wensten 
de vreemdelingen die zich niet 
kunnen aanpassen terug te stu
ren. J a n Lxjones ving, net als in 
de plenaire zitting, deze tegen
stellingen meesterlijk op door 
de tekst van de kongreskom
missie als het ideale kompromis 
te verdedigen. Hetzelfde deed 
hij i.v.m. het statuut op het 
geregistreerd samenwonen. De 
ekspliciete verwijzing naar ho
moseksuelen schoot bij velen in 
het verkeerde keelgat. Dit werd 
dan ook geschrapt en zonder 
veel morren aanvaard, omdat 
Loones verwees naar de bi en 
a-seksuelen die eveneens van dit 

recht gebruik moeten kunnen 
maken. 

Het milieuhoofdstuk werd 
praktisch zonder \vijzigingen 
aangenomen. Dankzij de amen
dering van enkele deskundigen 
uit de partij groeide dit hoofd
stuk, door de algemene voorzit
ter zelf oorspronkelijk als het 
zwakste bestempeld, uit tot een 
van de meest vernieuwende en 
verregaande tema's uit de kon-
gresbundel. 

Zo wordt gepleit voor de va-
riabüisering van de autokosten 
om de automobiliteit drastisch 
te verlagen. Variabüisering wil 
zeggen dat de variabele kosten, 
nl. brandstof en BTW op on
derhoud, verhogen, terwijl de 
vaste kosten, BTW bij aankoop 
en jaarlijkse taks, verlagen. Op 
die manier wordt iedereen ge
stimuleerd om twee keer na te 
deuken voor hij zijn auto ge
bruikt, terwijl de lasten voor 
de gezinnen niet verzwaren. In
tegendeel, door een rationeler 
gebruik van de auto kan men 
aanzienlijk besparen op mobili-
teitskosten. 

Door de auto te bannen uit 
de stad wordt het wonen in 
kernen gestimuleerd. Maar te
vens voorziet de kongrestekst in 
een fiskale politiek om datzelfde 
doel te bereiken : lagere regi
stratierechten, aanrekenen van 
de reële kostprijs voor nuts
voorzieningen, enz... Het wo
nen in kernen heeft als posi
tief gevolg dat diverse nuts
voorzieningen, post, openbaar 
vervoer, gas, water,... goedko-

^ 

per kunnen geleverd -worden en 
daarenboven wordt het lokale 
buurtleven versterkt, met min
der (auto)verplaatsingen als re
sultaat. 

Bij dit alles sluit de gewenste po
litiek van natuur- en open ruim
tebehoud nauw aan. Een strikte 
reglementering voor de instand
houding van groen- en land
bouwgebieden wordt geëist, 
naast de intentie om het rustig 
woongenot te verzekeren in de 
vi^oongebieden. 

Ook de bespreking van het laat
ste hoofdstuk, dat van het vei
lig samenleven, verliep vlot, met 
de toch enigszins verrassende 
goedkeuring van de legalisering 
van soft drugs. De kongres
kommissie zwakte dit later op 
de avond terug af en hield het 
bij de oorspronkelijke ont^verp-
tekst. Met het oog op de ple
naire vergadering een verstan
dige beslissing. In de sektie was 
het intussen al laat op de avond 
en het waren vooral koppige 
jongelingen die de vermoeid
heid trotseerden. Bij de oudere 
leden van de partij bestaat wel
licht meer weerstand t.o.v. dit 
amendement. 

Het was half tien toen de voor
zitster de vergadering afha
merde. Voor de leden van de 
kongreskommissie kon de 
nachtmarathon beginnen : het 
verwerken van ieders intellek-
tuele bijdrage in de uiteindelijke 
tekst voor de plenaire vergade
ring. 

(pvdb) 
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NEGENDE AANSLAG OP HORMONENJAGER 

DE HORMONENMAFFIA ONTRAFELD 
Het valt niet vlug voor dat men
sen van de rijkswacht de voor
stelling van een nieuw boek 
bijwonen en toch was hun aan
wezigheid niet onterecht bij de 
presentatie van het boek De 
Hormonenmaffia. Zij kregen 
van de auteur, VU-Europar-
lementslid J aak Vandemeule-
broucke, zelfs bloemetjes om 
hun toewijding in de strijd te
gen deze kwalijke praktijken. 

OVER DEMOKRATIE 
Er zat nog een vreemd iets aan 
de voorstelling, met name de 
lokatie: de gigantische ruimte 
(12.000m2) onder het slacht
huis van Anderlecht, de kelderd 
van Kuregem. Daaruit besluiten, 
zoals uitgever Leo De Haes 
deed, dat ,,de wereld van de 
vleeshandel nog niet helemaal 
korrupt is" Iijkt wat overdre
ven. Maar goed, dit zijn rand-
bemerkingen bij een belangrijk 
boek. Belangrijk, dat vond ook 
de Gentse hoogleraar Etienne 
Vermeersch. 

De prof aarzelde niet het boek 
een triller te noemen maar spij
tig genoeg geen flktie want het 
gaat om immoreel geldgewin, 
een falende wetgever en een 
laks gerecht; in dat kluwen spe
len veeartsen, apotekers en vee
houders onder één hoedje met 
bedriegers die niet terugdein
zen hun tegenstanders door 
aanslagen uit schakelen. Wie 
zoals wij gehoopt hadden dat 
deze terreur zou stoppen had 
het verkeerd voor, nog deze 
week werd de woning van de 
verdienstelijke veearts-keurder 
Carlvd Van Den BraembiUMhe te 
Eeklo onder vuur genomen. 

Het boek van Vandemeule-
broucke gaat ook over deze 
rechtschapen en deskundige 
mensen die met gevaar voor 
hun leven misdadige netwer
ken w^illen blootleggen en uit
schakelen. 

Dit doet natuurlijk trillerach
tig aan, maar het boek is veel 
meer dan een duel. Vermeersch 
noemde het een boek over de-
mokratie en dat is wel de juiste 
omschrijving. Hij hjialde voor
beelden aan: de werking van 
het Euro-parlement dat mach
teloos staat tegenover het be
leid van de ministerraad, het 
gebrek aan mogelijkheden om 
in te grijpen wanneer de over
heid de volksgezondheid niet 
ten volle kan vv^aarborgen, o.m. 
door niet in te grijpen wan
neer de vleessektor straffeloos 
met hormonen omspringt. Ver
meersch kloeg de toenemende 
tendens naar industrializering 
van landbouw en veeteelt aan. 

Ook de Boerenbond (die hij 
de verdediging van de beroeps-
belangen niet ontzegde) kreeg 
ervan langs, vooral om haar (fi
nanciële) greep op de boeren
stand. 

Een boek over demokratie, 
maar vooral over een gebrek 
daaraan. ,,Als de wetgeving 
niet meer afdwingbaar is, zijn 
maffiapraktijken onafwend-
bïiar, het boek van Vandemeu-
lebroucke geeft daar voorbeel
den van. Deze blootleggen en 
aanklagen is de opdracht van 
een verkozene, Vandemeule-
broucke heeft zich van die taak 
perfekt gekweten. Hij heeft be
wezen dat het kontakt tussen 
politici en mensen wél bestciat. 

Nog geen week na de puhUkatle van het hoek van EuroparlementdU? 
Vandemeulebroucke, öloeg de hormonenmaffia opnieuw toe. 

En wat nog belangrijker is: 
Vandemeulebroucke heeft nsiar 
mensen geluisterd." 

«s 
% 

De Hormonenmaffia Jaak 
Vandemeulebroucke 

Maar vooral loofde Ver
meersch de auteur om de ernst 
waarmee hij z'n boek heeft ge
stoffeerd. En inderdaad/?£//ör-
monenmaffia is geen sensa
tie-boek maar verhaalt hoe de 
Belgische wetgever meer dan 
30 jaar lang de feiten achterna-
holt, gehinderd door een wir
war van achterhaalde wetten en 
KB's uit een tijd (jaren twintig) 
toen er nog geen sprake was 
van hormonale of antihormo-
nale stoffen, minimale straffen 
en ondermande kontroledien-
sten. Van deze toestand heb
ben op winstbejag beluste maf
fiosi gebruik gemaakt om grof 
geld te verdienen. Het heeft tot 
1985 geduurd eer het toedie
nen van hormonale produkten 
verboden vi^erd. 

PALERMO 
Het verhcial van Vandemeule
broucke begint in de lente van 
1981 met de inval van de ge
rechtelijke politici in een tien
tal Oostvlaamse landbouwbe
drijven en ten huize Willy D.V. 
in Aalst. Deze bekende homo-
nendealer heeft nog twee voor
naamgenoten in het spel, samen 
de drie WUly's; zij komen her
haaldelijk in het stuk voor. In 
datzelfde jaar ook zal VU-sena-
tor Oswald van Ooteghem de 
minister van Volksgezondheid 
het probleem voorleggen. Van 
Ooteghem besluit zijn tussen
komst met drie belangrijke vra
gen : Welke invloedrijke mach
ten manoeuvreren er achter de 
schermen om de sanering van 
de vleeshandel te verhinderen ? 
Is het dan toch waar dat de 
bindingen tussen de vleeshan
del en de politiek zo eng zijn, 
dat het niet mogelijk het ont
werp (over het Instituut voor 
Veterinaire Keuring) te laten 
goedkeuren ? Is de vleeslobby 
dan echt machtiger dat rege
ring en parlement ? 

Het waren belangrijke vragen 
die ook Jaak Vandemeule
broucke gingen bezighouden 
en uiteindelijk hebben geleid 
tot zijn kruistocht tegen de hor
monenmaffia en het schrijven 
dit boek. 

Vandemeulebroucke kwam 
eerder toevallig met de mate
rie in aanraking, nl. toen hem 
in 1988 gevraagd werd namens 
zijn politieke fraktie in het EP 
deel uit te maken van een spe
ciale kommissie die het gebruik 
van groeibevorderende midde
len in de veeteelt wou onder
zoeken. Van dan af hield het 

niet meer op, Vandemeule
broucke viel van de ene ver
bazing in de andere en ont
dekte hoe kleine boeren, sla
gers en verbruikers reeds ja
renlang slachtoffer waren van 
een gewetenloze, nietsonziende 
internationaal georganiseerde 
maffia die alles op het spel 
zet(te) voor vuig geldgewin. 
Geschrokken door zijn bevin
dingen hield ons EP-lid eind 
dat jaar zijn eerste perskonfe-
rentie onder de titel De hormo
nenmaffia: Palermo m Vlaande
ren ? De zaak w^erd gebcigatel-
liseerd en Vandemeulebroucke 
mediageüheid verweten, mid
den 1984 waren er Euro-ver
kiezingen. Ondertussen bon
den drie onderzoekrechters de 
kat de bel aan en beten zich 
in het dossier vast, de politieke 
wereld verroerde nog geen vin. 

BOERENBOND 
De auteur brengt in zijn boek 
echter meer dan feiten, hij gaat 
ook op zoek naar de kleine 
landbouwer die in een helse 
spiraal van steeds méér pro
duceren is terechtgekomen en 
moest ondervinden dat de 
agro-industrie big business is. 

Bepalend daarbij is de rol van 
de Boerenbond, met haar aan
koop- en verkoopvennoot
schappen, haar spaarkas, haar 
handel in dieren, haar politieke 
invloed in de CVP en dus ook 
in de regering, in de nationale 
Bank en in de Dienst voor Af
zet van Land- en Tuinbouw-
produkten. En de auteur be
sluit: ,,de Boerenbond ziet al
les, hoort alles en stippelt mee 
het beleid uit". 

In een ander hoofdstuk wordt 
het licht op de groeibevorde
raars gezet. Een moeilijk ka
pittel maar onontbeertlijk voor 
wie wil begrijpen hoe Ben 
Johnsonvee wordt gemaakt, 
hoe ,.water de prijs van vlees" 
krijgt. 

Door steeds op dezelfde nagel 
te kloppen komt het speurwerk 
in een stroomversnelling, het 
Instituut voor Veterinaire Keu
ring begint grootscheeps on
derzoek, de bemanning v^n de 
dienst laat echter te wensen 
over. In Nederland wordt ge
leerd hoe daar gewerkt wordt, 
men is er België een ruim stapje 
voor, de samenwerking tussen 
beide landen is echter biezon-
der nuttig. Het VU-voorstel om 
bij één positief staal alle die
ren op kosten van de verdachte 
veehouder te laten onderzoe
ken vindt daar grote interesse. 

Ondertussen zet Vandemeule
broucke zijn werk ook in 
Straatsburg verder, dat is no

dig want de meeste EG-landen 
worden met hetzelfde probleem 
gekonfronteerd. Maar ook daar 
staan machtige belangengroe
pen tegenover de verdedigers 
van de kleine boeren, in april 
1990 vraiagt Vandemeule
broucke zo dpoedig mogelijk een 
grootscheeps onderzoek over 
het gebruik van diergeneesmid
delen in de verschillende lid
staten. ,,Zo spoedig mogelijk" 
wordt februari 1993. Onmid
dellijk daarop lanceert het 
VU-EP-lid een grote enquête 
bij 4.445 Vlaamse beenhouvi^ers 
en slagers. 

OPNIEUW TERREUR 
Het federale parlement van dit 
land, niet weinig geschrokken 
door de vele aanslagen die vete
rinaire keurders én Jaak Van
demeulebroucke te verwerken 
krijgen richtte midden maart 
'93 een parlementaire onder-
zoekskommissie op. 

En ook al ziet hij da-arin een er
kenning van zijn werk toch zint 
deze oprichting Vandemeule
broucke niet. Wat moet er nog on
derzocht worden ?, de gebreken in 
de wetgeving zijn gekend; het 
Europarlementslid vermoedt 
een vertragingsmaneuver. Be
gin juni legt de verantwoorde
lijke minister een plan voor. 

,,Het is helaas niet veel meer 
dan een inventaris van reeds 
lang aangekondigde ont-
werp-koninklijke besluiten. En 
niet eens een konkreet wets-
onwerp. Ronduit ergerlijk...", 
zucht de auteur... 

Het is om moedeloos bij te 
v^rorden. Nog geen week na de 
presentatie van dit boek boren 
kogels zich door de deur van 
een veearts-keurder te Eeklo. 
Het •was de negende aanslag op 
een hormonenjager. De laatste 
episode van deze realistischee 
triller is nog lang niet in zicht. 

Maar Vandemeulebroucke laat 
niet af. Op dit ogenblik doen 
40.000 enquêteformulieren de 
ronde in Vlaanderen, zij liggen 
bij 685 slagers op de toonbank. 
En begin deze week bepleitte 
hij in Straatsburg de oprichting 
van een Europese hormonen
cel. Van de federale regering 
van België verwacht hij dat zij 
alle betrokken diensten rond 
de tafel brengt. Om drastisch 
op te treden! 

Wordt vervolgd! 

(mvl) 

c» De Hormonerunaffia. Jaak 
Vandemeulebroucke. Uitg. Ha-
dewijcb, Antwerpen-Baarn. 174 
blx., 595 fr. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yrttttit 

Een gastronomisch kompieks gelegen op amper 15 
mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte 
komfort, keukea rust, rustek en romantiek 

Wi) bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Ranse keuken è la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen eigen 
speelmimten en aaogepaste 
menus 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Ha^jension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische weekends van 
vnidagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige mujtiftincüonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakitet nopens onze mogelijkiieden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 
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UIT DE REGIO 
IN MEMORIAM ERIC LAGASSE 

N a N a n d V a n d e n h e n d e , die ons 
midden de vakan t i e haas t onge
merk t verliet , treft ons o p n i e u w 
het heengaan van Eric Lagojje 
(1930-1993) . 

In de lente van di t j aa r plei t te 
Er ic n o g passie-vol voor de her 
b r o n n i n g van he t demokra t i s ch 
Vlaams-na t iona l i sme: „faire en 
fiere mensen , faire en fiere vol
ke ren ". 
Er ic n a m deze d r o o m met zich 

ZOEKERTJE 

- G E V R A A G D - H u i s h o u d 
s t e r -k inde roppas gezocht voor 
Vlaams- Ie rse familie uit Kraa i -
n e m (S tokke l ) met 1 zoontje 
(8 j . ) . Licht h u i s h o u d w e r k , van 
15 to t 19u., m a a n d a g to t vri j
dag . Rijbewijs is nodig . Tel. 
02/296.09.56 o v e r d a g / 
02/731.93.26 's a v o n d s . 

mee en laat ons me t een op
d r a c h t achter . 

W e zullen ons Er ic he r inne ren 
als degene die, geheel op eigen 
inzichten, tot het Vlaams-na t io
naal g e d a c h t e n g o e d w a s geko
m e n en voor wie geen k a r w e i 
té klein en geen i n spann ing té 
g roo t w a s . 

O n s medeleven en erkentel i jk
heid r icht zich tot m e v r o u w en 
familie Lagas se -Hemschoo te . 

(V.I .G.) 

NIEUW ADRES 
H e t R o d e n b a c h f o n d s O o s t -
V laande ren laat •weten da t zij 
vanaf heden te be re iken zijn 
in de Bennes teeg 4, 2de ver
diep, te 9000 Gent . Telefoon: 
09/225.57.92, fax: 09/223.71.87. 

TOMBOLA 
HALLE: 
UITSLAG 
1. Tombola s teunkaarten: 

1036 - 1097 - 1129 - 1169 -
1244 - 1288 - 1320 - 1361 -
1377 - 1456 - 1639 - 1681 -
1 7 1 3 - 1 7 7 6 . 

D e z e pri jzen k u n n e n afgehaald 
w o r d e n bij J u u l Denayer , Kor -
nijkveld 7 te Buiz ingen 
(02/356.30.25) . 

2 . Prijzen s teunboek: 

1. M a r i a H e r r e m a n s ; 2. Gus taa f 
T o n d e u r ; 3 . R. Uy t t e r sp ro t ; 4 . 
R o g e r D e Gee te r ; 5. Fr. Z o e t e ; 
6. J a n D e b r u y n ; 7. G e r a r d Van 
N a s s a u ; 8. M a r i o Van W y n s -
b e r g h e ; 9. J o z e f D a m m a n s ; 10. 
M a r k Luyckx . 

D e pri jzen van he t s t eunboek 
^vorden thu i sbezorgd . 

Van ha r t e d a n k voor de s impa-
t ieke s teun 1 

OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
Vr. 17 G E N T B R U G G E : 5de 
Vlaamse Zangstonde. Om 20u. in 
Dienstencentrum Gentbrugge, 
Braemkasteelstraat 45. Toegang 
kosteloos. Org. : VOS-Ijzerbede
vaartwerkgroep Gentbrugge-Lede-
berg. 

Za. 18 SINT-NIKLAAS: Daguit-
stap naar Rijsel en omgeving. Ver
trek om 8u. stadhuis St.Niklaas; 
Terug rond 21u.30. Deelname: 
1.000 fr. (avondmaal inbegn). Aan
tal is beperkt tot 35. Inschrijven 
en info: Willy Toté, 03/776.87.43. 
Org.: Verbruggenkring, F W , 
VTB-VAB en VCLD te St.NiUaas. 

Z£. 19 G E N T : 3de Arr. Barbe
cue. Van 12 tot 20u. in Chalet 
Pic Nic, Watersportbaan, Grien
dijk 17 te Gent. Inschrijven voor 
15/9: VU-sekretariaat, Bennesteeg 
2 te 9000 Gent. 

Vr. 24 D E I N Z E : 11e famUiefeest 
in de Volkskring. Inschrijven bij de 
bestuursleden. Org. : VU-Deinze. 

Za. 25 E R P E - M E R E : Eetfestijn in 

St.Janshof, Keerstraat 218 te Ot-
tergem. Van l lu .30 tot 21u. Keuze 
uit verschillende menu's. Org.: 
VU-Erpe-Mere. 

Za. 25 D E S T E L B E R G E N : Dag-
uitstap naar de Deltawerken en 
Zeeland. Vertrek om 7u.30 gemeen
tehuis Destelbergen. Deelname: 
950 fr.p.p. Inschrijven tot 18/9 bij 
R. Roels (355.86.49) of bij R. Clom-
pen (355.67.91). Org.: VU-Des-
telbergen-Heusden i.s.m. Goosse-
naertskring. 

OKTOBER 
Vr. 1 G E N T B R U G G E : Hoorzit
ting over Defusie, i.s.m. de W M , 
VCLD, Goossenaertskring Gent-
brugge-Ledeberg en VU-Gent-
brugge-Ledeberg. Om 20u. Info: 
09/231.19.41. 

Wc. 22 G E N T : Dr. Frans-Jos Ver
doodt over ,,Priester Daens en 
Louis Paul Boon". Om 14u.30 in 
RUG, Blandijnberg, zaal 410. 
Org. : VWG-Seniorenakademie 
O.VI. Iedereen welkom. 

ANTWERPEN WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 
D o . 16 B E R C H E M : Frans-Jos 
Verdoodt spreekt over ,,De zaak 
Daens". Om_20u. in Alpheusdal, 
F. Williotstraat 22. Org. : Vlaamse 
Kring Berchem. 

Do. 16 E D E G E M : Dia-avond 
door Walter Heylen over Elektri
citeit en Distributie. Om 20u. in 
Drie Eiken. Org. : Kulturele Kring 
Edegem. 

Za. 18 Z A N D V L I E T : Barbecue 
vanaf 18u. in ,,De Leeuw van 
Vlaanderen", Antwerpsebaan 413. 
Inschrijven tot 15/9 bij P. Vande-
vyver (664.79.64), L. Matthysen 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
Zo. 19 H E L C H T E R E N : 2de Ter 
Dolen gezinsfietstocht. Vertrek van 
7 tot 15u. in zaal Muvels (parochie-
zaal-Helchteren). Parkoers: 30, 60 
of 100 km fietsen. Deelname: 80 fr. 
(1 gratis drank, appel, petje, yog
hurt en verzekering). Info: Peter 
Timmermans (011/52.13.87). De 
opbrengst gaat .naar Kosovo. Org. : 
VU-Houthalen-Helchteren. 

(664.75.72) of B. Dierckx 
(568.83-.01). Org.: VU-Stabroek en 
Berendrecht-Zandvliet. 

Za. 18 E D E G E M : Kaartavond in 
Drie Eiken. Om 20u. 15. Inschrij
ven op voorhand. Org. : VNSE. 

Za. 19 B O E C H O U T / V R E M D E : 
Jaarlijks Leeuwenbal. Om 20u.30 
in de parochiezaal van Vremde, 
Boomkensstraat (vlakbij Dorps-
plaats). 

Ma. 20 K A L M T H O U T : J o Haa-
zen, de Mechelse stadsbeiaardier, 
spreekt over muziek. 

Om 20u. in zaal Cambuus, Hei-
destatieplein. Inkom 50 fr. leden, 
niet-leden: 100 fr. 

Di . 21 B E R C H E M : Bezoek aan 
het Hessenhuis, tentoonstelling 
„Verhaal van een Metropool", met 
FW-Berchem en Kalmthout. Om 
12u.45 stipt, 's Avonds om 20u. in 
KC Berchem: Lut Van de Velde 
over Ikonografie in de Gouden 
Eeuw. Met dia-voorstelling. Org.: 
FW-Berchem. 

Do. 23 E D E G E M : Dagtrip naar 
Oudenbosch. Info en inschrijvin
gen bij José Poffelaars (449.79.01) 
en HUde De Wit (449.17.66). 

Za. 25 LAAKDAL: Jaarlijks 
VU-bal in zaal St.-Lambertus in 
Eindhout. Aanvang: 20u. 

OKTOBER 
Za. 2 B E R C H E M : Bezoek ach
ter de schermen van de zoo. Deel
name: 370 fr. (zoo-ticket). Samen
komst: 9u.45. Inschrijven noodza
kelijk voor 12/9: Apoilostr. 73, tel. 
321.19.86. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

Zo. 10 B O E C H O U T / V R E M D E : 
25 jaar VU-Boechout/Vremde. Vie
ring vanaf 15u. in Hof Van Reyen. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
welkom. 

Zo. 10 E D E G E M : Geleid bezoek 
aan Brouwerij Gouden Carolus. 
Vooraf inschrijven bij • Wilfried 
SchUtz (457.15.67). Org.: Kult. 
Kring. 

Za. 16 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: kaartavond. Inschrij
ven op voorhand. Org. : VNSE. 

Wo. 20 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Slmonne de Beauvoir 
over mevr. Callebout. Org ; : 
FW-Edegem. 

SEPTEMBER 
D o . 16 M A R I A K E R K E : Patsy 
Sorensen over: Het schandaal van 
de vrouwenhandel in Vlaanderen. 
Om 20u. in restaurant Los Ange
les, Zeedijk 147, Alariakerke-Oos-
tende. Inkom 100 fr. Org. : F W en 
VOVO. 

Ma. 20 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis om 15u.: ,,Herinnerin
gen" door Nand Quintens. Org. : 
VWG-Izegem. 

Zo. 26 Z W E V E G E M : Jaarlijkse 
gezinsfietstocht, ong. 30 km over 

BRABANT 

SEPTEMBER 
Za. 18 L E N N I K : Benefieteetfes
tijn t.v.v. de herstellingswerken aan 
de IJzertoren. Uitgebreid Kaas-
& Vleesbuffet ini de Sporthal te 
Lennik. Vanaf 17u. Ook op 19/9 
vanaf 12u. Org.: IJzerbedevaart-
werkgroep Pajottenland. 

Za. 18 K A P E L L E O/D B O S : 
Mosselfeesten van VU-Kapelle o/d 

vlakke w^egen. Inschrijven vanaf 
14u. in de ,,Rembrandt", Otegems-
traat 271 (aan kanaalbrug), waar 
vertrek om 14u.30. Deelname: 60 
fr., verzekering, verrassingsstop en 
hapje achteraf inbegrepen. Org.: 
VU-Groot-Zwevegem. 

OKTOBER 
Za. 2 Z E D E L G E M : Voordracht 
door Roger Hessel over Vlaamse 
Volksmuziek en het bespelen van 
oude Instrumenten. In zaal 3 van 
het Sport- en Kultuurcentrum de 
Groene Meersen, om 19u.30. 

Bos, in zaal Palmhof. Van l lu .30 
tot 22u. Ook op 19/9 van l lu .30 
tot 17u. Keuze uit mosselen, to
maat-garnaal en kipperagout. 

Za . 25 K O R T E N B E R G : Wit-
looffestijn van VU-Kortenberg. 
Van 18 tot 22u. in de Parochie
zaal, Kloosterstraat 29 (vlakbij de 
kerk) . Ook op 26/9 van l l u . 3 0 tot 
15u. 

RESTAURANT-HÖTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 
- specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Incluslefprijs voor 

BANKETTEN 

LEPEL EN VORK 
Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

' ^ D e G u l d e n Sp<x>r 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

AFSPANNING 
In de Groene Poort 
Dorp31,GOOIK 
Tel. 02/532.10.21 
Sedert een halve eeuw het 
Vlaamse trefpunt in het Pajot
tenland. 
Streekbieren, boterhammen, 
spaghetti en Ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neuker-
mans en Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAUIWJT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

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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DE ZAAK-MARSEILLE 

SCHULD EN BOETE 
Het onikoopdchandaaL met Mar^edle deinde uit tot bulten 
de landsgrenzen. De Flfa en de Uefa monden dat het nu 
welletjes wcui geweest en dat orde op zaken moest worden , 
gesteld. Echte voetballiefhebbers konden zich daarover al
leen maar verheugen. Voor hen stond al langer va^t dat er 
poep aan de knikker wa^f geweest en dat er in de Franse 
kompetitie vab werd gespeeld. 

meester voor God waant be
greep dat zo niet en ging in 
beroep bij de Zwitserse bur
gerlijke rechtbank. Hij kreeg 
vanzelfsprekend voorlopig ge
lijk en eiste dat zijn klub op
nieuw internationaal zou mo
gen meevoetballen. De schaam
teloze demagoog klom op het 
balkon en liet zich in Marseille 
door de supporters toejuichen. 

De Franse Voetbalbond sloot 
de ogen en hoopte dat het on-
•weer zou overwaaien zonder 
nog meer schade een aan te 
richten. Maar dat was zonder 
de hoge omes in Z'witserland 
gerekend. Fifa en Uefa speel
den grof de man en dreigden 
ermee het Franse voetbal inter
nationaal te onthoofden. Geen 
Franse ploegen in de Europa-
cups, geen Frankrijk op de 
Mundial in Amerika en in 1998 
geen wereldbekertornooi in 
Frankrijk. Daar schrokken ze 
zelfs in Parijs van... Tapie liet 
zich als een goedgunstige God 
overreden door een open brief 
waarin de gekleineerde en ge
hoonde Franse voetbalbond 

\ / D A A r ^ T C l / C K I C ^^"^ plechtig vroeg af te zien 
V K A A w l t l x t l N j . . . van een rechtsgeding tegen de 

hoogste voetbalinstanties om 

Zelf konden ^ve niet begrij
pen dat de Franse Voetbal
bond zijn hoofd in het zand 
stak en de hele affaire over

liet aan het gerecht. De gevol
gen van deze handelswijze wa
ren onoverzichtelijk. De schul
digen werden helden. Tapie en 
zijn medewerkers speelden 
„sterke jongens" en hun de
magogisch gedrag werd door 
de eigen achterban verheerlijkt. 
Waar het allemaal om begonnen 
was werd volledig uit het oog 
verloren. Maar in Zurich be
keek men dat anders. Daar-wer
den harde woorden gesproken. 
Ten overstaan van Marseille en 
Bernard Tapie en ten overstaan 
van de voor zijn verantwoor
delijkheden vluchtende Franse 
Voetbalbond. 

ONWEER 
Eerst werd Marseille uitgeslo
ten van deelneming aan de Eu
ropacup maar Tapie die zich 

GROTE 
O.M. kreeg in de Fratue perd heel wat dteun. „Onrechtvaardig!", 
titelt „Le Frovengai", eigendom van O.M. -ondervoorzitter Levreau, 
over de Uefa-danktie. 

Vorige week hoorden we in 
„Wat is er van de sport?" een 
interview met dokter Reno 
Roelant van de Vlaamse atle-
tiekliga over mogelijk doping-
gebruik in de topsport. De dok
ter die adelbrieven kan voorleg
gen in de strijd tegen doping-
gebruik maakte er geen geheim 
van: er bestaat geen twijfel dat 
er nog steeds geslikt wordt. 
De teorie (de bestrijdingsme-
chanismen) loopt altijd achter 
op de praktijk. Voor het goud 
worden nog steeds risiko's ge
nomen. De dokter vertelde dat 
topatleten wel eens aarzelend 
onzeker doen wanneer zij voor 
het plasje worden uitgenodigd 
en hij verzekerde dat de opsta
peling van zware inspanningen 
tijdens het- circuitseizoen on
mogelijk op natuurlijke wijze 
kunnen worden verteerd. In de 
gegeven omstandigheden moet 
het menselijk organisme gehol
pen worden. In hoeverre dit 
kan met geoorloofde middelen 
is een open vraag... 

De dokter wees overigens op 
kenmerkende verschijnselen. 
Atleten die als een ster rijzen 
maar even gauw -weer weg-
deemsteren. De gemiddelde 
duur van een topkarriè re blijft 
verkorten. Omdat er roofbouw 
^vordt gepleegd op het men
selijk gestel. De vele ernstige 
blessures. Toch vallen er ook 
pluspunten te noteren. Nie
mand grijpt nog met een gerust 
gemoed naar verboden midde
len. De stropers weten dat de 
jacht open is en dat er bij elke 
gelegenheid met scherp kan 
worden geschoten. Dat zet aan 
tot voorzichtigheid. Maar het 
blijft een feit dat de strijd tegen 
het dopinggebruik nog verre 
van ge-wonnen is en misschien 
nooit definitief zal kunnen be-

• slecht worden... 

dat anders een ramp dreigde 
voor het vaderlandse voetbal. 
De verdachte, eigenlijk moeten 

we schrijven beschuldigde, liet 
zijn goed hart zien en schonk 
zijn rechters genade... 

Het blijft dus echt een onge
looflijk en hallucinant verhaal 
^vaaruit de voetbalsport als 

grote verliezer naar voren 
treedt. Lennart Johansson, de 
voorzitter van de Uefa, zegde al 
eerder in een interview met een 
Belgische krant: ,,Ik hoop maar 
dat dit (de zaak Marseille dus) 
niet het ,topje van de ijsberg 
is...". We interpreteren deze 
woorden niet als een halve be
kentenis maar leiden er wel uit 
af dat het besef doordringt dat 
men met de mateloze kommer-
cialisering ook de korruptie in 
huis kan hebben gehaald... 

RISIKO'S 
Zelf hebben we van de zaak 
Marseille geleerd. Het staat nu 
wel vast dat de voetbalsport in 
zijn beoefening moeilijk of niet 
door de burgerlijke rechtbank 
kan ^vorden getoetst of gekor-
rigeerd. De procedures en on
derzoeken zijn te omslachtig 
en vragen teveel tijd. Alarseille 
kan al opnieuw een titel of een 
Europacup hebben gewonnen 
(of gekocht) vooraleer de recht
banken door de verschillende 
uitspraken (eerste aanlag, be
roep enzovoort) heen zijn ge
raakt. Om over de mogelijke 
nietig verklaring wegens pro
cedurefouten nog maar te zwij
gen. We loven de Fita en de 

£ Uefa omdat zij de integriteit van 
s de voetbalsport ten koste van 
— grote risiko's proberen redden. 

Wanneer de gewone man alle 
vertrouw^en in de sport kwijt 
raakt — en hoever zijn ze daar 
nog van af? — zijn de gevol
gen ononverzichtelijk. Met of 
zonder de steun van machtige 
sponsors. 

Flandrien 

VERDRIET OM EEN VOETBALMONUMENT 
Vorige week overleed Albert 
Roosens. De ex-vöorzitter van 
Anderlecht en gewezen sekre-
taris-generaal van de Belgische 
Voetbalbond was een voetbal
leider van uitzonderlijk niveau. 
De verdiensten van deze ras
echte Anderlechtenaar kunnen 
moeilijk -worden overschat. In 
de jaren vijftig en zestig maakte 
hij van zijn Sporting een heuse 
topklub. Hij ankerde Ander
lecht in de top van 's lands voet
bal. Roosens was zijn tijd ver 
vooruit. Zijn leven lang stond 
hij open voor vernieu-wingen. 
Hij was nooit blind voor ei
gentijdse ontwikkelingen. Hij 
was de eerste pleitbezorger van 
het semi-professionalisme. Hij 
geloofde in een gestroomlijnde 
jeugdpolitiek. Hij begaf zich 
als eerste op de transfermarkt. 
Regionaal, nationaal en inter
nationaal. HIJ was de eerste 
voorzitter die eenfyjical tramer 
aanwierf. Deze heette eerst Ra-
oul Mollet, de latere voorzitter 
van het BOIC, en nadien Mi
chel Verschueren... Albert Roo
sens wierf buitenlandse trai
ners aan die taktisch en tech
nisch nieuwe \vegen durfden 
en mochten inslaan. Hij was 
de vader van de legendarische 
Anderlechtploeg die in de ja
ren zestig vijf kampioenstitels 
op rij won. Hij was de voor
zitter van Jef Mermans, Rie 
Meert, Jef Jurion, Pierre Ha-
non, Paul Van Himst, Wilfried 
Puis, Laurent Verbiest en J a n 
Mulder. Roosens gold als de 

grootste voetbalkenner van het 
land. Hij was dat ook. Zonder 
de minste twijfel. 
Toen hij rond de jaren zeventig 
in zijn klub plaats maakte voor 
Constant Vanden Stock vaarde 
de Voetbalbond daar wel bij. 
In de Guimardstraat maakte hij 
werk van de jeugd- en rekrute-
ringspolitiek. Hij was de eerste 
raadgever, om niet te zeggen de 
inspirator, van Guy Thijs. Zijn 
aandeel in de suksessen van de 
nationale ploeg was niet gering. 

AFSTANDELIJK 
Aüsschien ^vas Albert Roosens 
de laatste grote bondsleider die 

door de voetbalsport zelf werd 
voortgebracht. Hij aanvaardde 
de kommercialiseringspolitiek 
als onvermijdelijk maar volgde 
wedstrijden nooit vanuit een 
loge. Daarvoor hield hij teveel 
van het spel en de spelers. Van 
jong en oud. Want hij kende 
de kadetten van zijn klub bij 
hun voornaam. Hij -werd ook 
klubbestuurder langs de enige 
,,echte en betrouwbare " weg. 
Hij was speler, jeugdbegelei
der en sekretaris alvorens op 
zijn vijfendertigste ,,president" 
te -worden. Hij groeide echt van 
de basis naar de top. 
Roosens kreeg vermoedelijk 

nooit de erkenning die hij ver
diende. Hij -was geen man voor 
de media. Hij onderhield zich 
op een korrekte afstandelijke 
-wijze met de pers. Hij had een 
scherp oordeel. In de nada
gen van zijn loopbaan sloeg het 
noodlot toe. 

Als sekretaris-generaal van de 
Voetbalbond -werd hij verant-
-woordelijk gesteld voor het 
Heizeldrama. Hij heeft daar 
zwaar onder geleden en zijn 
niet te peilen stil verdriet heeft 
zijn einde vermoedelijk bespoe
digd. Albert Roosens laat de 
echte voetballiefhebbers een 
beetje verweesd achter... 

DERTIENDE KEER 
Voor een kleine veertien da
gen werd er een streep getrok
ken onder de nationale kaats-
kompetitie. Op -zichzelf niets 
bijzonders. Ware het niet dat 
de landstitel al voor de der
tiende keer na elkaar naar een 
Vlaamse klub ging. AR Bui
zingen (die Amu R/unLt zijn 
nog een overblijfsel van de na
oorlogse periode toen op en 
rond de taalgrens geen vereni
ging haar naam, in het Neder
lands durfde schrijven) ^verd 
voor de tweede keer kampioen 
van België. Voor Bever, een 
andere Vlaamse formatie. Dit 
jaar dus geen ToUembeek. De 

rijkste klub van het land is 
oververzadigd van de sukses
sen — een tiental kampioensti
tels in dertien jaar... — en moet 
zich sportief node herbronnen. 
Haar kaatsers waren in de af
gelopen zomer met geen geld 
vooruit te branden. Zoveel zijn 
zij ge-woon ge-worden. Het ver
schijnsel is niet nieuw natuur
lijk. Niets verslijt zo gemakke
lijk sportlui als herhaalde suk
sessen. ToUembeek heeft op-
nieu-w leren verliezen en zal 
daar waarschijnlijk voordeel 
uit halen in een volgende kam-
pagne. Een soortgelijke luxe is 
Buizingen altijd vreemd geble-

^ 1 ^ 

ven. In de Zennevallei kaatst 
men meer ,.gesloten ". De klub 
hield de geldbeurs nooit -wijd 
open. Er -werd altijd op ze
kerheid gespeeld en de jeugd
politiek loonde letterlijk en fi
guurlijk. In de huidige kern 
van zes, zeven kaatsers schui
len drie, vier spelers die de 
eigen jeugdrangen doorliepen. 
Dat IS onge\voon veel en fi
nancieel lonend. Want ook de 
kaatssport is aan inleveren toe. 
Steeds meer klubs moeten de 
tering naar de nering zetten 
omdat de sponsors in de ekono-
mische moeilijke tijden afvallen 
en zoiets doet altijd pijn. 
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HET VERRE VERLEDEN VAN VERMINNEN OP 10 CD'S 
Toen Johan Verminnen begin 
jaren '70 de „Ontdek de 
ster'-'wedstnjd op TV won zei 
de grote Toon Hermans dat hij 
„zo een mooie glimlach had". Top-
producer Jean Kluger zag in 
Johan hét opkomend talent als 
liedjesschrijver en zanger die 
het naast Will Tura zou ma
ken in het Nederlands chanson. 
Kluger kreeg meer dan gelijk. 

Deze eerste periode duurde zo
wat 14 jaar, tot in '83 de elektro-
nika als volwaardig instrument 
zijn intrede deed. Dan Lack-
smans sjmthesiser zorgde er on
getwijfeld mee voor dat Johans 
Laat me nu toch niet alleen tot een 
voltreffer op de hitlijsten uit
groeide. Even later volgde voor 
vele artiesten een knsistijd, en 
werden vele begeleidingsgroe
pen ontbonden. Johans bege
leiders werden stuk voor stuk 
grote namen: Raymond Van het 
Groenewoud en Jean Blaute 
aan klavieren en gitaar, bas-

Voorzitter in bange 
dagen 

Wie IS Johan Van Hecke, en wat wil 

hij'' Knack sprak met de nieuwe hoop 

van de CVP Een interview met een 

voorzitter m bange dagen Deze week 

in uw nieuwsmagazine 

Rattenplaag 
Waarom zijn er nu meer ratten in onze 

steden dan in de Middeleeuwen' En 

op welke mameren kunnen ze 

verdelgd worden'' Mee op jacht met 

de rattenvangers, deze week in Knack. 

Mode, dit is Belgiscli 
Na het koele yuppie-tijdperk zijn we 

weer aanbeland in de jaren waar alles 

mag en kan. Oud en meuw, duur en 

goedkoop, geleend en gekocht Een 

vleugie hippie, een beetje grunge, een 

tikje punk. Een reportage over de 

"straatstijl" m Mode, dit is Belgisch 

En verder... 
• Het kongres van de Volksunie • 

Gent en de vrouwenhandel • Gesprek 

met senator Suykerbuyk • Het groene 

boekje van Agalev • Zin en onzin van 

het minimumloon • Midden-Oosten: 

de probleemgebieden van het 

akkoord • De verkoop van de 

Zwarte-Zeevloot 

4 MAGAZINES I N I : 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betere personeebaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

Johan Verminnen wcu dotijdd de wegbereider van "elektridche klein-
kunöt." 

sist Yvan ,,Ketje " De Souter en 
drummer Firmin Timmermans, 
ma beiden spilfuguren van de 
LSP-band. 

,10 SCHIJFJES 
In een koncept van Rudi Ael-
bers verscheen nu bij Ari-
ola-Express een tiendelige 
CD-box die deze periode 
1970-1983 op schitterende wijze 
belicht. Belangrijk is hierbij dat 
de originele hoesjes telkens zijn 
afgedrukt, mét de teksten van 
alle liedjes. Dit zal vele klein
kunst- en chansonhefhebbers 
plezieren. 

O p de eerste plaat, die soms 
wat op de variététoer gaat, staan 
prachtliedjes als Rozemarijn, Ie
der met z'n vlag en Karnaval in 
mei. Even later werd Johan, met 
z'n tweede plaat TiuMn BriuMel 
en Oodtende uit 1972, de grond
legger van de elektrische klein
kunst. Uiteraard \varen invloe
den van Neil Young, Byrds en 
Joe Cocker hier niet vreemd 
aan! Verminnen werd algauw 
een wegbreider voor tijdgeno
ten als J a n De Wilde, Kris De 
Bruyne, Erik Van Neygen, Luk 
tegenbos en vele anderen. 

De plaat uit '74, met onder
meer Met zeven aan tafel was er 
een vol herinneringen aan J o 
hans betreurde broer Bert. Op 
Stilte ab refrein bezong hij Brus-

o sel, en teksten van Leo Ferre, 
£ Tom -waits en Frank De Crits 
~ verruimden eveneens zijn mu

ziekstijl. Dit is dan weer goed 
te horen op de Live (verzamel-
plaat?) die in '77 is opgenomen 

in een oude schaarbeekse ci
nema, ingeleid door Jar i De-
meulemeester. Een gevoel svol, 
levendig tijdsdokument. Onder
tussen namen Raymond en z'n 
centimeters én Doe Maar het 
suksvoUe ,,vlag en wimpel" 
over. 

TROPIKAL 
In 1978 ontdekte Verminnen de 
gloed van de latijnse muziek en 
ritmes, en Bar Tropical werd een 
voorproefje van wat hij recent 
nog altijd doet: een brede muzi
kale horizon verkennen. Platen 
zeven en acht draaien rond de 
hitsingels 'k Voel me goed en Va-
kantie in mijn nitraat als blijvers 
uit de periode '81-'83, samen 
met een resem minder bekende 
parels die de fan niet onberoerd 
zullen laten en dringend aan 
herontdekking toe waren. 

In die periode won Johan Ver
minnen ook het bekende fes
tival van Spa als ,,le Flamand 
Rose ". Naar aanleiding hiervan 
vertaalde hij 21 van z'n bekend
ste leidjes in het Frans. Op het 
negende plaatje zijn ze allemaal 
samengebracht. 

Liefhebbers van zijn bekendste 
nummers zullen in hun nopjes 
zijn met de tiende straalplaat die 
vanaf Rue dej boucherj tot Laat 
me nu toch met alleen Verminnens 
hitlijst laat horen van 1970 tot 
'83. 

Als trouw- of verjaardagskado 
is deze tien-platen-doos een 
schitterend idee! 

S.D. 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN: ZOETS EN ZUURS 
Het Festival van Vlaanderen 
startte voor de melomaan en de 
rastechte Gentenaar niet zon
der perikelen. Wie vroeger ja
renlang naar zijn opera trok om 
er Bizets Carmen of Puccini's 
Tojca te herkennen en er al we
ken van droomde bij de herope
ning van zijn tweede thuis lij
felijk en geestelijk aanwezig te 
zijn kwam bedrogen uit. Mah-
lers tweede simfonie Aufer<)te-
hung — als simbool bijzonder 
goed passend bij de verrijzenis 
van het Gentse operagebou-w — 
leek bijna een randverschijnsel, 
bedekt onder een laag glitter en 
zelfvoldaanheid. Toch valt hier 
geen steen te werpen naar de 
mensen van de organisatie. 

Die hadden op de Kouter een 
reuzetent laten opstellen waar 
de echte muziekliefhebber zijn 
plekje vond. Tram, auto en wind 
vormden een wat bizarre ach
tergrond maar men vond me
kaar en Mahler. Wat meer is, na 
het koncert in de opera k\vam 
Paul Dombrecht met zijn baro-
kensemble IlFondamento wat no
ten van Fux en Haendel rond
strooien, geen gemakkelijke 
klus na het geweld en de oer
kracht van de zoeker en de pie-
keraar die Mahler was maar die 
er hier bijna even gepolijst uit
zag als de dos van de aanwezi
gen. 

De happening van zaterdag in 
de Bijlokeabdij werd een over
rompeling met de charme van 
de chaos. De gangen verander
den in trechters, de zalen kon
den de massa niet slikken. Toch 
mocht de programmatie er zijn. 
Met durf en kreativiteit zocht 
men de konfrontatie van ver

schillende muziekgenres: exoti
sche, etnische en klassieke mu
ziek verschenen op enkele me
ters van mekaar. Kiezen viel 
moeilijker dan genieten, vooral 
omdat er een paar extra's op 
het menu stonden nl. de Festal 
Brass onder leiding van Dirk 
Brosse (komponist van o.m. de 
filmmuziek bij Daenj) en de 
Jonge Filharmonie geleid door 
Peter Hirsch. Wat doe je in zon 
geval? Z\verven, voor jezelf een 
programma opstellen en hier en 
daar w ât proeven. Het Prome-
theusensemble bracht onder im
puls van zijn stichter Etienne 
Siebens (contrabas) met de 
glimlach vonken van Rossini, 
ontspanningsmuziek voor de sa
lons van de betere standen. In
tussen speelde Tom Koopman 
op barokorgel een mozaïek van 
de Engelse grootmeester John 
Buil tot Bach bijeen. 

HIJ deed dat virutoos en mtimis-
tisch, gesneden op de maat van 
de prachtige abdijrefter, maar 
al te vaak gestoord door zwer
vers die zich van oord hadden 
vergist. 

In de festivalhal warmde de Fes
tal Brass zich op voor het vuur
werk dat 's nacht zou volgen. De 
dansen van Susato en Claude 
Gervaise klonken statig, Haen-
dels vuurwerkmuziek spette
rend, de Amerikanen Gershwin 
en Copland met bravoure. 

De verrassing k-wam van de 
Jonge Filharmonie, een indruk
wekkende falanx van -jonge 
mensen die, als het ware mee
gesleept door het temperament 
van Peter Hirsch, Janaceks La-
chische dansen in felle kleu
ren zette. En hoogtepunt op 

deze happening was voor mij 
het optreden van de Roemeense 
violist, Liviu Prunaru, tweede 
laureaat van de jongste Elisa-
bethwedstrijd, een broze poëet 
die Lalo's Symphonie ejpagnole, 
een wat brokkelig en wat voor
spelbaar concerto, een drome
rige vertolking gaf. 

Tenslotte bracht het gedrum ons 
bij Juan Masondo, kompaan 
van Dirk Van Esbroeck, die sa
men met zijn vader en bege
leid door trom en bandoleon, 
zichzelf en zijn toehoorders in 
de ban bracht en hield van de 
passie en de weemoed van de 
Argentijnse volksmuziek. 

HET GENIE GIDON 
KREMER 

Be-wandel je graag onbetreden 
paden, dan kom je in je zoek
tocht doorheen het -woud van 
het festivalaanbond terecht bij 
een man die al jarenlang op 
de bres staat voor eigentijdse 
of minder bekende muziek. De 
ontmoeting met de Russische vi
olist Gidon Kremer is altijd een 
verrassing. Jaren geleden zag 
ik hem in het Mozarteum van 
Salzburg, een heiligdom voor 
de puriteinen, muzikale grapjes 
maken op het tema ,,Mijn hoed, 
die heeft vier deuken". De man 
stichtte in 1981 het Locken-
haus Festival m het Oosten
rijkse Burgenland en ver
nieuwde het recent onder de 
naam Kremerata Musica. Hij 
komt naar het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten met een 
programma dat niet direkt po
pulair kan worden genoemd, de 
bijna provocerende boodschap 
van een durver, een dromer. 

maar vooral een groot musicus. 

Een koncert van de Kremerata 
Musica is een avontuur dat zo
wel fascineert als afschrikt. Dat 
Dvorak weet te bekoren met 
zijn vier miniaturen voor strijk
trio is niet onge-woon. De ro
mance lijkt het beeld van Ro
meo bij het balkon van Julia 
in Verona op te roepen, en de 
elegie klinkt als een schrijnend 
Egiduu, waer be<ttu bleven?. Het
zelfde geldt voor Webers k-war-
tet voor piano en strijkers dat 
met het kla-vier als toongever 
een volkse, pastorale of luchtige 
sfeer ademt. Maar -voor Arvo 
Part, Arnold Schoenberg en Al
fred Schnittke ligt het anders. 
Onze oren zijn al eeuwen af
gestemd op schoonheid en har
monie. Maar de schriftuur van 
de Est Arvo Part is ascetisch en 
meditatief, de taal van Schoen-
bergs strijktrio uit 1946 is die 
van de oerschreeuw van Munch 
en die van de angst van de Jood 
in Auschwitz, dissonant en ver
scheurd, en Alfred Schnittkes 
partituur zit vol vreemde cita
ten. Wie met hun collages zijn 
toehoorders in de ban -weet te 
houden levert een meesterstuk 
af. En dat deed de Kremerata 
Musica. Het publiek dat zich 
meestal schu-w en onwennig 
voelt bij nogal -wat komposities 
uit de twintigste eeu-w reageerde 
zo ontvankelijk en met zon gul 
applaus dat Kremer en zijn ge
zellen als toemaatje uitpakten 
met een ,,tango pathétique", een 
parodie op de ernst die over het 
begrip klassieke muziek hangt. 

(wdb) 
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HET SUBLIEME GEMIS TORENHOGE TONEN 

Het dublUme gemu). Over bet 
geheugen van de verbeelding is 
een tentoonstelling die werken 
van 24 hedendaagse kunste
naars bevat. Het zijn alleszins 
grote namen, die hoe dan ook 
het aktuele Europese kunst-
gebeuren beïnvloeden en zelfs 
behee'rsen. Het zijn dan ook 
dé namen die de jongste jaren 
steeds terugkeren op alle grote 
internationale kunstmanifesta
ties. Een gezamenlijke kon-
frontatie nu in deze Antwerpse 
ekspositie is daarom reeds de 
moeite ^vaard. 

Deze tentoonstelling wil een ge
tuigenis afleggen van een be
paald artistiek bewustzijn, dat 
voeling heeft met de algemene 
Europese kuituur en haar eeu
wenoude myten en allegorische 
voorstellingen. Aldus geïnter
preteerd ademen al deze be-
dendaagse \verken een voelbare 
echo van het verleden uit. 

Met opzet werd voor deze ,,kon-
frontatie" gekozen voor de lo-
katie in de statige, wat over-
jaarse ruimten van het Konink
lijk Museum voor Schone Kun
sten. De fragiliteit en de vaak 
vlugge vergankelijkheid van he
dendaagse kunstwerken baadt 
er nu in een sfeer van gede
genheid en veelbelovende duur
zaamheid. De toch heldere, 
voorspelbare architektuur van 
het neo-klassicisme kreëert als 
het -ware een deftige waardig
heid en een afstandelijkheid, die 
aan deze hedendaagse werken 
een hoe dan ook bijkomende in
tensiteit verlenen. 

Reiié Danié'b, 
uit 1984. 

Mr. Noordzee' 

Deze ^verken, in hun gedurfde, 
zelfs gewaagde konfrontatie, 
funktioneren als een uitnodi
ging aan de speelse verbeel
ding van iedere toeschouwer. 
De werken van deze aktuele 
kunstenaars trachten vorm te 
geven aan het individuele ver
langen naar een geslaagde to
tale ekspressie. Daarin ligt 
trouwens de rechtgeaarde op
rechtheid van iedere diepere 
,,Kunst"-beleving. Daarin zijn 
ook deze hedendaagse kunste
naars geen uitzondering op de 
algemene regel. Ook zij onder
vinden dan ook de ontgooche
ling om het vake mislukken van 
hun ,,goddelijke" verwachtin

gen. Maar is het niet zo, dat 
ook van het afwezige, van wat 
slechts aanzet of fragment, of 
slechts vermoeden is gebleven, 
een zekere aantrekkingskracht 
kan uitgaan ? Als dat inderdaad 
zo is, wordt wellicht ,,dit gemis 
gesublimeerd"! 

Het blijft dus voor iedere bezoe
ker een persoonljke zoektocht 
of hij deze tentoonstelling als 
een blijvend ,,gemis" of als een 
,,sublieme kennismaking" met 
hedendaagse kunst ervaart. 

Ook hier geldt zeker: onbekend 
is onbemind. E^n bezoek aan 
deze ekspositie is dan ongetwij
feld een positieve stap in dit 
leerproces. Trouwens één van 
de opgaven van Antwerpen '93 ! 

Dirk Stappaerts 

c» Het .tubUeme geinU). Over het 
geheugen van de verbeelding. 
Een tentoon^ttelling met werk 
van Jean-Marc Budtamante, 
René DaniëL), Thierry De Cor-
dier, Lili Dujourie, Lucia.no Fa-
bro, Fortuyn/0'Brien, Criittina 
Igledia^, Niek Kempt», Harald 
Klingelhöller, Jannit) Kounel-
ILf, JuanMnnoz, John Murphy, 
Michelangelo Pi^toletto, Ger
hard Richter, Thomas Schutte, 
Ettore Spaletti, Mitja Tu^ek, 
Luc Tuyman,), Jan Vercruydtte, 
Didier Vermeieren, Jeff Wall, 
Jamct) Welling, Franz Wettt en 
Rachel Whiteread. Nog tot 10 
oktober in het Koninklijk Mu
seum, voor Schone Kunsten aan 
de Leopold de Waelplaahi in 
Antwerpen. 

DE MIDDELEEUWEN IN MINIATUREN 

De tentoonstelling Tover van de 
Middeleeuwen. Vlaanuie minia
turen voor Van Eyck, toont 
hoogtepunten van de Vlaamse 
miniatuurkunst omstreeks 
1-400. Ze maakt duidelijk hoe 
deze tot nu toe onterecht verge
ten kunst de bakermat vormde 
voor de Vlaamse primitieven. 
Vele tentoongestelde stukken 
zijn nooit eerder door het pu
bliek te zien ge\veest. In pri
meur worden ook recente ont
dekkingen getoond. Heel wat 
toppers uit de meest Avaarde-
volle Europese én Amerikaanse 
verzamelingen komen boven
dien voor het eerst sinds eeu
wen terug in Vlaanderen. Zij 
worden getoond in een subliem 
kader, in de Gotische ICapel van 
de Romaanse Poort. 

De bezoeker maakt ook een 
wonder scheppingsverhsial 
mee: van ordinair dierevel tot 
kostbaar handschrift vol pre
cieuze miniaturen. Hij maakt 
kennis met perkamentmakers 
en verluchtersateliers, met 
schrijvers en miniaturisten, met 
„uitgevers" en kopers uit de tijd 
van toen, met het graafschap 
Vlaanderen als centrum van ar
tistieke produktie voor de toen
malige wereldmarkt... 

De tentoonstelling onthult bo
vendien nieu^ve informatie over 
de ekonomie, het dagelijks le
ven, de devotie, de kuituur en 
het intellektuele klimeiat in de 
14de en de 15de eeuw. Deze 
konfrontatie met de laatste mid
deleeuwse mens en zijn beeld 
van de -wereld plaatst de bezoe
ker voor verrassingen, en to
taal onverwachte overeenkom
sten met onze tijd. Hij ziet de 
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De Vlaanue miniaturen vormde 
ongetwijfeld de bakermat voor de 
Vlaanwe primitieven. 

late middeleeuwen daardoor 
met andere ogen. 

De tentoonstelling laat genieten 
van een heel bijzondere kunst. 
Ze introduceert in de simboliek 
van de middeleeu-wse beelden
taal. Zij toont een nieuwe kijk 
op een periode uit de Vlaamse 
middeleeu-wen, die de Europese 
kuituur op nieu-we wegen ge
stuurd heeft. 

c& Tover van de middeleeuwen. 
Vlaanue miniaturen voor Van 
Eyck. Nog tot 7 november in 
de Romaanse Poort BruiiéeUe-
titraat 63 in 3000 Leuven. Open 
van dinsdag tot en met donder
dag van 10 tot 18 uur, op vrijdag 
van 10 uur tot 22 uur, en zater
dag- en zondagnamiddag van 13 
tot 18 uur. 

REGENBOGEN 
Bij uitgeverij Facet verscheen 
Regenbogen van de maan, een 
sterke thriller voor de jeugd 
(vanaf 13 jaar) van de Ier Tom 
Mc Caughren. Dit spannend 
boek, leerrijk en neutraal wat 
de oorlog in Noord-Ierland be
treft, vertelt het verhaal van 
twee jongens, William een pro
testant en de katoliek James 
Pius. Hun lot wordt op een dag 
met elkaar verbonden -wanneer 
zij afzonderlijk van mekaar, aan 
een meer een bootje met een do
delijk geheim ontdekken. Om 
het bootje -wordt namelijk strijd 
geleverd door een kommando 
van het Ierse Rupulikeinse leger 
en de Engelse veiligheidstroe

pen, in dat kruis-vuur komen de 
twee knapen terecht. 

In een haast ondraaglijke span
ning brengt de auteur, die in 
Ierland reeds diverse bestsellers 
voor de jeugd publiceerde, ons 
langs de kronkelpaden van de 
rebellenleider de Ha-vik, en de 
even verwrongen geest van de 
Engelse veUigehdeisman Stri
ker, naar een knallende finale. 

Memos 

c& Regenbogen. Tom Mc 
Caughren. Uitg Facet, 1993 voor 
Uzerd vanaf 13 jaar. 

Op 2 oktober dtaat de Antwerpse katedraai weer centraal tijden,) de 
happening „Muziek van toren tot toren ". 

Op zaterdcig 2 oktober zal voor 
de vijfde maal de grootse hap
pening Muziek van Toren tot 
Toren plaatsvinden. Deze twee
jaarlijkse manifestatie die voor 
het eerst in 1985 plaatsvond 
kende in de daaropvolgende ja
ren een groeiend sukses. 

De initiatiefnemers m.n. de Kre
dietbank, de Nationale Koorfe
deratie en de Provinciale Gele
ding Antwerpen van het Alge
meen Nederlands Zangverbond 
i.s.m. de vzw Antwerpse Kathe
draalconcerten zullen er ook nu 
voor zorgen dat dank zij een 
boeiend en gevarieerd dagpro
gramma Antwerpen op 2 okto
ber een muzikale hoogdag zal 
beleven. 

Zoals gebruikelijk vangt deze 
ontmoetingsdag van koren en 
zanglustigen aan met om 12 
uur een beiaardkoncert gege
ven door Geert D ' hollander 
op de katedraaltoren. In tegen
stelling tot vorige jaren gaat het 
namiddagprogramma ,,Koor & 
Poëzie" door in de Sint Augus-
tinuskerk, gelegen in de Kam
menstraat (vlakbij Oudaan) . 
Het programma werd door re
gisseur Francis Verdoodt op
gebouwd rond de 4 jaargetij
den en ingevuld met een aantal 
nieu-w gekomponeerde koor
werken van o.m. P Pieters, 
J . Van der Roost, F. Geysen, 
P Belaerts e.a. uitgevoerd door 
de Cappella Vocale uit Den-
dermonde en Vocant uit 
Berchem. 

Naast koorzang -werd ook sa
menzang ingebou-wd. Onder lei
ding van Gust Teugels worden 
enkele mooie liederen van V. 
Nees, St. Van Vaerenbergh en 
R. Schroyens aangereikt, daar
bij ondersteund door de aan-
zingkoren Alma Musica uit 
Borgerhout, Canteclaer uit Kas-
terlee en Kantiek uit Berchem 
begeleid door Maaike De Zitter 
aan de piano. Francis Verdoodt 
en Katelijne Van der Hallen 
dragen voor uit het werk van 
Vlaamse dichters, terwijl Rein 

Visser enkele mime-Lntermezzi 
brengt. 

De Eucharistievieringen die in 
de katedraai plaatsvinden om 
16 en 17 uur krijgen elk een 
eigen invulling. De ,,koncert-
ante" mis wordt verzorgd door 
de Mariakantorij uit Sint-Nil-
klaas onder leiding van Kris 
Soetens met aan het Schijven-
orgel Erwin Van Bogaert. Het 
koor brengt de zelden uitge
voerde „Alissa quatuor voci-
bus inaequalis opus 84 van de 
Vlaamse komponist Joseph Ry-
elandt. Het koor zingt daarnaast 
koorkomosities en liederen van 
L. De Vocht, J . Van Nuffel, C. 
Dubois, e.a. 

Om 17 uur brengen de ko
ren Cantabile uit Berg-Kam-
penhout, Sint CecUiakoor uit 
Sint Antonius Zoersel, Fidelitas 
uit Wijnegem en het Sint Pie-
terskoor uit Berlaar de kreatie 
van een nieuwe nederlandsta-
lige volksmis onder leiding van 
de komponist Lxjde Dieltiens. 
De koren zingen begeleid door 
Dieter Van Handenhoven op 
het nieu-we Metzlerorgel koor-
en samenzangliederen. 
In het licht van het eerste jubi
leum -wordt een feestelijk kon-
certprogramma gebracht met 
Simfonsiche -werken van Fe-
lix-Mendelssohn-Bartholdy 
door het gemengd koor Musica 
Nova uit Boom, het kameror
kest Chapelle de Lorraine, de 
solisten Bernadette Degelin, so
praan, Marianne Vliegen, alt, 
Lud-wig Van Gijsegem, tenor en 
Frans Vna Eetvelt-bas-banton. 
De algemene leiding is in han
den van Roger Leens, professor 
koordirektie aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekkoncervatorium 
van Antwerpen. 

c» Muziek van toren tot toren. 
Zaterdag 2 oktober. Voor het 
avondkoncert ut re^ervatie nood
zakelijk, voor alle inlichtingen 
hieromtrent en voor vragen be
treffende het programma kan u 
terecht bij het ANZ op het num
mer 03/237.93.92. 
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MEIELWEI 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

BREAKFAST AT TIFFANY'S . 
Stijlvolle romanrische komedie van Blake Edwards (1961) naar de 
gelijknamige roman van Truman Capote. Audrey Hepburn is het een
voudige meisje uit de provincie dat modiste wordt m New York en daar 
verliefd wordt op schrijver George Peppard. Schitterende muziek van 
Henri Alancini, met o.m. het lied)e „Moon River". (VTM, om 14u.50) 
ZONDAG 19 SEPTEJVIBER 

TOM JONES 
Speelse bewering van de roman van Henry Fielding over een jongeman 
die in het 18de-eeuwse Engeland allerlei tegenspoed en smerige erva
ringen ondergaat. E^n vrij ruwe, maar volledig ontwapenende film van 
Tony Richardson uit 1963, die toen met Oscars werd overladen. Met 
schitterende vertolkingen van Albert Finney en Susannah York (BBC 
2, om 23u.05) 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 

PLEIN SOLEIL 
Stijlvolle film van René Clément (1951) naar een boek van Patricia 
Highsmith, rond een jonge cynische schurk die de identiteit overneemt 
van zijn jeugdvriend die hij vermoord heeft. Alain Delon is zeer over
tuigend als de elegante, maar wrede en amorele Tom Ripley. (TV 2, om 
22u.05) 

TELE FACTS 

' ^ ^ 

Alain Delon en Marie Laforêt in de spannende Frande politiefilm 
Plein SoteiL Maandag 20 september op TV2, om 22u.05. 

Voor het VTM-aktualiteitsmagazine maakte Cris Jansen een reportage 
over bodybuilders, atleten die vaak in opspraak komen voor het gebruik 
van doping. Leona Detiè ge zou daar nu wat willen aan dc3fen. (VTM, 
om 21u.50) 

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

THE CANDIDATE 
Een jonge Califomische advokaat laat zich overhalen om zich kandidaat 
te stellen voor de senaat, met het gevolg dat hij zijn geestelijke zelfstan
digheid en zijn privé-leven verliest aan een personage dat hij voor de 
partij moet ,,spelen". Amerikaanse film van Michael Ritchie uit 1972, 
met Robert Redford en Peter Boyle. (TV 2, om 22u.) 

JAMBERS 
Een Vlaming wil graag een eigen huis. Vroeger ging dat nogal gemak
kelijk, maar tegenwoordig maalt de administratieve molen erg traag. 
Een reportage over bouwrvergunningen, onteigening, bouwpromotoren 
en vooral over veel miserie. (VTM, om 21u.25) 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

GLORY 
Amerikaanse film van Edward Zwick (1989) over de oprichting en de 
vaak bloedige wapenfeiten van de eerste zwarte gevechtseenheid tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog. Dit technisch perfekt in beeld gebrachte 
epos bezingt in alle toonaarden de heroïek van dappere mannen die 
voor hun land vechten. (VTM om 20u.30) 

D O N D E R D A G 23 SEPTEMBER 

ELIF 
Navrant verhaal over een jonge Turkse vrouw die zichzelf wordt binnen 
de muren van een gevangenis en zich daar bevrijdt van de druk van haar 
kuituur en familiebanden. Na haar vrijlating wordt zij gekonfronteerd 
met wat zij trachtte te vergeten. Duitse film van de Turkse regisseur 
Tevfik Baser uit 1989. (Ned. 1, om 20u.69) 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

STALINS VERLOOFDE 
Hongaarse film van Peter Basco (1991) met Julie Basti en Syorgy 
Cserhalmi. 1937 tijdens het Stalinbewind. De mensen staan machteloos 
tegenover de overal heersende terreur en intimidatie. Een rare en moe-
getergde vrouw beweert Stalins verloofde te zijn. In het pas hervormde 
Hongarije wordt zon uitspraak cJs een misdaad beschouwd... (TV 2, 
om 22u.) 

SOUNDMIXSHOW 
Vele muzikanten of zangers dromen van een karriè re in de showwereld. 
Weinigen slagen daarin, maar voor wie deel mag nemen aan de finale 
van de soundmix show wordt die kans iets groter. (VTM, om 20u.30) 

SATERDAG 
Groots te w i n d m o l e n staat 
in Zeebrugge . 
E n D e h a e n e d a n ? 

© 

Vredesakkoord in schijfjed: 
Salaam i ! 

© 

Vredesakkoord , vee l P L O 
e n contra 

© 

Bekaert maakt winst: 

"Naald en draad is altijd 
goed!" 

Candries o o k e e n 
mandaat-houder. 

© 

Zetdidvel: 

J a p a n , het land van d e rei
zende zon . 

© 

W o r d t akkoord Rabin 
arafataal? 

A H A S V E R U S © 

„VU-kongreé kon Candried niet ,7 -j . # 
overtuigen", las Ahasverus ^tdutvel: 
Maar omgekeerd ook n ie t ! E e n histerisch akkoord . 

© © 

© 

Intifada droeg steentje bij tot 
Vredesakkoord . 

© 

Kostuums naar maat 

~ RE NK LEDING 

( f Visrmees 
\ J L /' Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101 -103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN l_EASE 
Depannage dag en naclit - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aarnoutstraat 12 

8211 Aartrijke-Zedelgem 

» 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen - behangen -

vloerbekledingen - parket — 

louverdrape - luxaflex — ... 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe av.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds mime kortingen 
— Kwaliteitsptodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 / 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPUEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 

steeds iets beter! 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Adverteren In Vlfl«J 

en DIE TOEKOIVI3T 

rendeert 

Oa/2-l 9.49.30 

nv de winne-fabrisac 

••.̂  / mlgrostraat 128 
\ / IB 9200 sohoonaarde 

^ dendermonde 
0B2/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij' 

lypo 
offeet 

repro 

enveloppen 

rx enveloppen 

kettingformulieren 

boekdruk 

direct maU 

41^ DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 



WEDERWOORD 
KONINKRIJK 
VLAANDEREN? 
Ik ben het met dhr. Hugo Van 
Ransbeeck Dendermonde 
(WIJ , 9 sept. j.1.) nut eens wat 
betreft een konkrijk Vlaande
ren, maar wel met de opinie van 
de heren J . Caudron en P. Van 
Grembergen over Vlaanderen 
als toekomstige republiek; ko
ningen en keizers behoren voor 
mij tot 't verleden. 

Trouwens, er is al een begin ge
maakt met L. Van den Brande, 
die als minister-president van 
een demokratisch verkozen 
Vlaams parlement, net als een 
Belgisch minister, bevoegd is 
om internationale handelsbe
trekkingen aan te knopen en 
daar reeds gunstig onthaald 
•werd. 

Groot-Nederland is wel een 
heerlijke droom van Dietsland-
gezinde Vlamingen, maar m.i. 
voelen de meeste Nederlanders 
daar niet veel voor. 

Vlaanderen heeft geen nood sian 
een koningshuis met z'n on
nuttig geldverslindend gevolg, 
daarom verkies ik voor Vlaan
deren een republiek, boven een 
langzaam wegkwijnende staat. 

Jan De Dier sr., 
Erembodegem 

CANDRIESd) 
Honderden kongresgangers 
hebben gedurende twee dagen 
onbezoldigd, onbevooroor
deeld, volledig vrijwillig en de
mokratisch ge%verkt aan een 
nieuwe VU. 

Entoesiast trek je dan huis
waarts, maar het zal je dan 
maar gebeuren dat je naar het 
nieuwsbericht kijkt en notabene 
de kamerfraktievoorzitter hoort 
vertellen dat voor hem maar één 
zaak telt: de uitoefening van de 
macht. 

Is dat respekt voor de kongres
gangers en de demokratie ? 

Zou een publieke verontschul
diging voor deze vernedering 
niet op haar plaats zijn en/of 
afstand van het parlementair 
mandaat aan de partij ? 

Walter Muls, Brussel 

CANDRIES(2) 
Als gewezen voorzitter van de 
VU-afdeling Mechelen en als 
gewezen lid van het arrondisse
menteel VU-bestuur heb ik de 
politieke loopbaan van Herman 
Candries als bevoorrechte ge
tuige kunnen volgen. 

Zoals u weet werd Herman 
Candries in het kader van een 
verruimingsoperatie aangetrok
ken als lijsttrekker voor de ka
mer in het arrondissement Me
chelen. 

Tijdens deze kampagne was ik 
arrondissementeel kampagne-
leider van de VU en als dusda
nig heb ik in die beginfase van 
zijn politieke karrière met hem 
zeer nauw samengewerkt. 

Nadien bleef ik met hem samen
werken in arrondissementeel en 
in afdelingsverband. 

Welnu, gedurende die ganse sa-
menwerkingsperiode, die toch 
verschillende jaren bestrijkt, 
heb ik op geen enkel ogenblik 
de indruk gehad dat Herman 
Candries er in zijn hart werke
lijk bijhoorde. 

Met welke argumenten of belof
ten hij destijds overtuigd werd 
de overstap te wagen van het 
unitair-Belgische militaire ap
paraat naar een partij van te
dere anarchisten zal waarschijn
lijk wel voor altijd een geheim 
blijven. Het zal waarschijnlijk 
ook voor altijd een vraag blij
ven of hij deze overstap ook zou 
gewaagd hebben mocht de VU 
op dat ogenblik niet ministrabel 
ge'weest zijn. 

Persoonlijk denk ik — en ik 
druk erop dat dit een strikt 
persoonlijke mening is — dat 
Herman Candries veel meer op 
zijn plaats is bij een gevestigde 
partij als de CVP, die hem de 
veiligheid biedt van doktrinaire 
begeleiding en de garantie van 
werkzekerheid ais parlementair 

(wat in een klein arrondisse
ment als Mechelen, waar zetels 
nogal eens schuiven als gevolg 
van apparentering eerder dan 
als gevolg van werkelijke uitsla
gen) bij de VU zeer zeker niet 
het geval is. 

Ook denk ik dat, wil de Volks
unie de ingeslagen weg van het 
kongres van vorig weekeinde 
volgen en een politiek labora
torium worden, waar nieuwe 
ideeën een kans krijgen en de 
aandacht voor de mens primeert 
op de aandacht voor de macht, 
zij eigenlijk Herman Candries 
beter kwijt dan rijk is. 

Dit laatste is een strikt persoon
lijke bedenking en doet niets af 
van de simpatie die ik voor de 
mens Candries voel, een mens 
die ik ook naar de toekomst alle 

sukses toeweijs, met de vraag 
evenwel of hij het vanuit zijn 
diep-kristelijk rechtvaardig
heidsgevoel niet eerlijk vindt het 
mandaat, dat hij als VU-ver-
kozene gekregen heeft, aan die 
partij terug te geven en zich dan 
bij nieuwe verkiezingen op een 
korrekte manier aan de kiezer 
aan te bieden. 

Tot slot heb ik nog één vraag: 
als ge'wezen militair zal hij on
getwijfeld bij de CVP ingehaald 
worden als deskundige voor de 
militaire dossiers. 

Ik hoop dat hij zich als dusdanig 
zal blijven verzetten tegen het 
beleid van minister Delcroix, 
een beleid dat hij als VU-frak-
tieleider in de kamer zo scherp 
heeft aangevallen. 

Ook hoop ik dat hij de VU zal 

bijspringen in haar verzet tegen 
mogelijk gesjoemel met militaire 
domeinen. 

Wilfried Pashley, 
gewezen voorzitter 

VU-afdeling Mechelen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven van lezers. Naam
loze, scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheurmand in. 
De andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. De 
redaktie behoudt zich het 
recht voor brieven in te kor
ten en persklaar te maken. 
Brieven w^orden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 
te gebruiken. 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak apart. 

Tot voor koit was het begnp netwerk iets typisch voor de textielwereld 

Tegenwoordig is het verweven met het hele bedri|fsleven Steeds vaker spinnen 

ondernemingen hun communicatiesystemen uit naar klanten en leveranciers 

Nieuwe diensten en betere service komen tot ontwikkeling danbi| de nieuwste 

informatietechnologie Een bedri|f, dat zichzelf respecteert, denkt na over de 

toekomst van zi|n netwerk Want dat bepaalt m grote mate de doeltreffendheid 

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kan worden op 

ontwikkelingen in de markt Logisch dus, dot informatica en telecomverant-

woordeli|ken een gespreksportner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcatel, de wereldleider in telecommunicatie, is 

tegeli|kerti|d een innoverende netwerkintegrator én leverancier van systemen 

en diensten Daardoor beschikt Alcatel Bell over een ri|kdom aan kennis, die 

zeldzaam is voor dit vakgebied Ga dus eerst eens praten met Alcatel Bell, 

voordat u uw eigen netwerk begint te weven U zult er goed garen bi| spinnen 

A L C • T E L 

BELL 
Francis Wellesalein 1, Afd GC 2018 Antwerpen • Tel 03/240 83 62 Fox 03/240 99 22 
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EEN REGIO ZOEKT HAAR IDENTITEIT 

LA WALLONIË A-T-ELLE UNE HISTOIRE? 
Oi>er Vlaanderen zijn de hütoruche werken niet te tellen; 
maar hoe zit dat in Wallonië? La Wallonië a-t-elle 
une hitttoire ? u een vraag die in de Waabe gemeeiuchap 
volop leeft. Denuie Van Dam volgt dit debat van nabij en 
^ituurde onj vanuit de Waabe hoofdstad volgend bericht. 

G eschiedschrijving stond 
vaak ten dienste van prin
sen, nationalismen en ide
ologieën, schrijft de 

Waalse histonkus Jean Pirotte 
in de Wallonië-brochure voor 
het sekundaire onderwijs. Ook 
de Belgische geschiedschrijving 
is aan deze manipulaties niet 
ontsnapt. Bij de onafhankelijk
heid van België stond deze vol
ledig ten dienste van de kre-
atie van een Belgische natio
naliteit. Het kwam erop aan 
,,de grootsheid van het Belgi
sche verleden" aan te tonen, als 
verantwoording van de Belgi
sche staat. De opkomst van de 
Vlaamse beweging betekende 
een bedreiging voor de Belgi
sche staat en legde de kultu-
rele dualiteit van België duide
lijk bloot. Men kan dit feit niet 
meer negeren. Het zou er dus 
op aankomen een eenheid in die 
dualiteit te vinden: de twee vol
keren zijn één in hun verschei
denheid. 

„DIEFSTAL" 

Drie belangrijke auteurs heb
ben dan hun patriottisch werk 
gedaan om de ,,Belgische ziel" 
leven in te blazen: Edmond Pi-
card (1836-1924), jurist en so
cialistisch parlementariër en de 
historici GodefroS Kurth 
(1847-1916) en Henri Pirenne 
(1862-1935). 

Ondanks het sukses van deze 
professoren, werd de Belgische 
ziel hoe langer hoe meer gekon-
testeerd, eerst door de Vlaamse 
beweging, later ook door de 
Waalse. Het eerste Waalse Kon-
gres — 1905, Luik — ging ruim
schoots in op de kulturele ver
schillen tussen noord en zuid en 
schonk de nodige aandacht aan 
de Waalse kuituur. 

De meest gekende reaktie was 
ongetwijfeld deze van Jules 
Destrée die" in zijn Lettre au 
ROL protesteerde tegen de ,,dief
stal" van een gedeelte van het 
Waalse patrimonium door een 
fout gebruik van het woord 
,,Vlaams". Destrée schreef: 
,,Zij (de Vlamingen) hebben on^i 
onj verleden afgenomen. Wij heb
ben hen de gejchiedenu van België 
laten öchrijven en laten onderwij
zen, zonder onj ervan bewiut te 
zijn welke gevolgen de hütoruche 
traditut) kunnen hebben voor de he
dendaagse tijd. Omdat België zowel 
ZIJ aU wij zijn, welk belang had 
het dan dat de gejchiedenui, die al 
zo moeilijk te schrijven u), vooral 
de glorieuze tijden van Vlaande
ren belichtte! Vandaag beginnen 
we oru bewust te worden van de 
omvang van het kwaad. Wanneer 
WIJ aan het verleden denken, komen 
dpontaan de namen Breydel, Van 
Artevelde, Afarnix, Anneedjenj in 
ond hoofd op. Allen zijn ze Vla
ming ! Wij weten totaal nittd over 
onj Waal) verleden. (...) Zij heb
ben ond onze artiedten afgenomen. 
De Mecdter van Doornik, Roger 
de la Pasture, een van de grootdte 
artiedten van de XVe eeuw, ui op
genomen bij de Vlamingen onder de 
naarti Van der Weyden. De Vlaain<ie 
kiindt dchittert. De WaaLie kiindt 
wordt genegeerd." 

WORTEL SCHIETEN 
In de na-oorlogse periode vierde 
de ,,Belgische ziel" hoogtij. De 
protestbeweging was het werk 
van enkele militante groepjes. 

Men moet wachten tot de ja
ren '70 vooraleer de eerste we
tenschappelijke werken over de 
Waalse geschiedenis het licht 
zien. In 1973 verscheen L'hui-
toire de la Wallonu van professor 
Leopold Genicot. Tussen 1975 
en 1981 werden de 6 volumes 
van het koUektief werk La Wal
lonië. Le payd et U<i homined gepu
bliceerd, o.l.v. Hervé Hasquin, 
Rita Lejeune en Jacques Stien-
non. In 1986 publiceerde L. Ge
nicot voor het grote publiek een 
samenvatting van zijn vverken: 
La Wallonië, Racuied d'edpérance. 

Na deze historische schets stelt 
Pirotte de vraag in welke mate 
regionale geschiedschrijving 
vandaag, nu alles gemondiali-
seerd wordt, nog belang heeft. 
Volgens de auteur sluiten regio-
nalisme en nationalisme mekaar 
niet uit, ze vullen mekaar aan. 
De universele geest misprijst de 
regionale ^vaarden niet, maar 
eerbiedigt iedere afzonderlijke 
kuituur. Openheid tot de andere 
IS pas mogelijk als men zichzelf 
een beetje kent. Pirotte citeert 
Todorov: „Het is beter wortel te 
schieten dan ontworteld te zijn" 
en ,,De gelijkschakeling van de 
kuituren betekent de dood van 
de mensheid" {Noud et led autred. 
Paris, 1989, blz. 91-92). 

SPECIFICITEIT 
Pirotte wijst op enkele gevaren 
die de regionale geschiedschrij
ving absoluut moet mijden, men 
mag op regionaal niveau niet 

Volgend Pirotte ió de verheerlijking van de "Waalde zul" al even erg 
aU die van de "Belgidche ziel". 
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dezelfde fouten maken als deze 
die op nationaal vlak werden 
gemaakt. Zo mag, stelt hij, het 
Belgische finalisme van de ge
schiedschrijving niet vervangen 
worden door een Waals fina
lisme. De verheerlijking van de 
,,Waalse ziel" is cd even erg als 
die van de „Belgische ziel". 

Pirotte zoekt naar een zinvolle 
vraagstelling. De fundamentele 
vraag is volgens hem te weten 
hoe op het territorium dat van
daag Wallonië heet, de mens 
zich heeft aangepast aan zijn 
zeer verscheiden omgeving en 
hoe die aanpassing zijn manier 
van leven heeft gekenmerkt. Op 
dit territorium, kruispunt van 
ekonomische en kulturele in
vloeden, heeft men tradities, so-

lidariteitsuitingen, gemeen
schappelijke belangen en ge
meenschappelijke denkge
woonten vorm zien krijgen. 

Wallonië heeft altijd bloot ge
staan aan verscheidene inter
nationale invloeden en bevond 
zich tussen het Duitse en Franse 
rijk. Wallonië is een regio in 
Europa, open naar het zuiden, 
maar ook naar het noorden en 
het oosten. 

Het begrip „specificiteit" doet 
Pirotte denken aan een of an
dere culinaire specialiteit of ste
reotiepe karaktertrek van een 
volk. Een historikus moet zich 
behoeden voor dergelijke termi
nologie. Wat zou de specificiteit 
van WaUonië kunnen zijn? Een 

WALLONIË IN HET ONDERWIJS 

Het voorbije jaar kreeg Wallo
nië in het onderwijs grote aan
dacht. De universiteiten van 
Luik (ULg), Lou-
vain-La-Neuve (UCL) en 
Brussel (ULB) boden kursus-
sen aan over o.a. de Waalse li
teratuur, de Waalse dialekten, 
de hedendaagse geschiedenis 
en de ekonomische ontwikke
ling van Wallonië. 

De — katolieke — Universi
taire Fakulteiten van Namen 
(FUNDP) hebben onder veel 
media-belangstelling een in
terdisciplinaire kursus over 
Wallonië opgezet, die volgend 
jaar wordt verdergezet. 

Ook het sekundair onderwijs 
staat niet stil Onder impuls 
o.a. van het Institut Jultfs Des
trée hebben leerkrachten Ge
schiedenis de koppen bij me
kaar gestoken om - eindehjk 
— werk te maken van het on
derricht Waalse geschiedenis. 
Het Instituut heeft trouwens 
een koUokwium gewijd aan 
het onderwijs La Wallonië au 

futur. Le defi de l'éducatwn. De 
dokumenten daarvan zijn in 
boekvorm verkrijgbaar. 

De Vereniging J E C SUP 
(Jeunedde Etudiante Chre'tienne 
dand iendCLijneinent Supérieur) 
heeft een brochure (A7> blz.) 
uitgegeven over de Waalse 
identiteit. Een tiental Waalse 
intellektuelen geeft er hun vi
sie over de Waalse kuituur, 
ekonomie, geschiedenis,... 

Bedoeling is de humani-
ora-studenten te doen begrij
pen dat de staatshervormin
gen geen toevallig feit zijn of 
het gevolg van arbitraire po
litieke beslissingen maar ge
dragen worden door op een 
maatschappelijke realiteit. 

Interessante bijdragen over de 
Waalse kuituur en geschiede
nis worden geleverd door de 
historici (UCL) Jean Pirotte 
en Luc Courtois, door de au
teur Jean Louvet en de filo-
soof-publicist José Fontaine. 
Jean-Pol Hierneaux, funktio-
naris bij het Weials Gewest, 

belicht de rol van vooraan
staande katolieken in de ge
schiedenis van de Waalse be
weging en de ekonomist (ULg 
en direkteur ^an het Waals 
bureau voor Statistiek) Fran
cis Biesemans gaat in op de 
oorzaken van de Waalse eko
nomische teloorgang. (Dit as-
pekt behandelen wij in een 
volgende bijdrage.) 

(dvd) 

c& La Wallonië, a-t-elle une 
histoire? Propos sur l'his-
toire nationale, ses derives et 
sur la pertinence d'une his
toire régionale. J . Pirotte, 
blz. 3-7. 

CS» Entretien avec J e a n Lou
vet, b k . 14-19. In La Wal
lonië, au marches du siècle, 
(mei, '93) Uitg. J E C SUF, 
Hamerstraat 19, 1040 Brus
sel, 02/217.62.15. 

c» Institut Jules Destrée, 
Rue du Chateau, 6032 
Mont-sur-Marchienne, tel. 
071/47.19.75. 

' . ^ ' ^ ' f j 

van de weinige dingen die men 
kan zeggen is dat Wallonië het 
meest noordoostelijke puntje is 
van de Latijnse talen, omgeven 
door Germaanse talen. De spe
cificiteit van Wallonië ligt vol
gens Pirotte waarschijnlijk in 
de kulturele invloeden die van 
haar een romaanse streek heb
ben gemaakt die openstaat voor 
germaanse inbreng. 

Deze vaststelling is maar een 
stap naar het probleem van de 
Waalse kulturele identiteit. 

MOEILIJKE KEUZE 
In zijn bijdrage belicht Jean 
Louvet het belang van het se
kundair onderwijs in de ontwik
keling van de Waalse kulturele 
identiteit. Louvet pleit sinds ja
ren voor het invoeren van een 
lessenpakket WaaLe kulturele ge-
dchiedenui. 

Volgens hem zijn er tema's te 
over: men kan de geschiedenis 
van het Waalse gedachtengoed 
dat tot de oprichting van de 
,,Waalse staat" geleid heeft be
lichten: Destrée, Baussart, Le-
clercq, Renard, Quévit, Mani
feste pour la culture wallonne, 
la Belgitude, le Congres Wal-
lon, Bovesse, Perin,... 

Wallonië heeft vele „denkers" 
gekend die een Waals projekt 
uittekenden. Waarom wijdt men 
bv. geen les aan de Brief aan de 
koning van Jules Destrée ? 

De geschiedenis van de ideeën 
die tijdens de periode van de 
Verlichting cirkuleerden is na
tuurlijk van ontzettend groot 
belang, maar vanaf de XVlIIe 
eeuw moet men toch aandacht 
schenken aan hen die ovet Wal
lonië nadachten. De brief van 
Destrée bv. is in dat kader een 
fundamentele tekst. 

Open staan voor andere kuitu
ren sluit niet uit dat men zich 
ook in zijn eigen kuituur ver
diept, zegt Louvet. Hoe kan 
men nu over de Europese Re
naissance les geven als men 
daarbij ,,vergeet" in te gaan op 
de manier waarop de eigen re
gio, Wallonië, die Renais-
sance-periode heeft beleefd ? 

Volgens Louvet moet men de 
studieprogramma's wijzigen in 
funktie van wat er bij ons ge
beurd IS: bv. de geschiedenis 
van het socialisme in Wallo
nië, de algemene staking (die 
eigenlijk in Wallonië is uitge
vonden). Het socialisme is een 
fenomeen met mondiale uitstra
ling en geen lokaal feitje, Wal
lonië heeft daarin een funda
mentele bijdrage geleverd. Ook 
op kerkelijk gebied, zo speelde 
de universiteit van Lou-
vain-La-Neuve een belangrijke 
rol in de bevrijdingsteologie. Op 
wetenschappelijk gebied was er 
Zénobe Gramme, in de mu-
ziekkunst blonk Wallonië we
reldwijd uit met Ysaye, César 
Frank en Lassus. Schilders als 
Patenier, Magritte, De la Pas
ture, e.a. hebben internationale 
faam... 

Het probleem is niet dat Wal
lonië geen kuituur zou hebben 
maar wel dat haar kuituur altijd 
genegeerd is geweest. Eens de 
leerkrachten zich aan de Waalse 
kuituur zullen interesseren, zal 
hun grootste probleem zijn een 
keuze te maken: er is immers te 
veel... 

Denise Van Dam 
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