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AUGUSTA: EERSTE KOPPEN ROLLEN 

„ANONIEME'' GETUIGEN 
ONTHULLEN BESTAAN 
„KOERIERS" 
De voorbije week rankte de Agiuta-affaire met het ont
slag van de drie Guy'd in een ^ttroomverdnelling. Nieuwe 
onthullingen Lijken de druk op de regerlngdketel echter 
niet meteen te doen afnemen. Niet alleen wordt het net 
rond Coëme en Spitaeb verder aangetrokken, ook het 
departement van EkonomLtche Zaken, met ab toenmalig 
eindverantwoordelijke van Willy Claeé, duikt meer en 
meer op. 

EERST DIT 

Ook deze week volgt ons 
weekblad de Agusta-zaak 
op haar vlucht, zet de vele 
feiten op een rijtje en 

brengt kommentaar uit Wallonië. 
In haar bericht bevestigt Denise 
Van Dam de sfeer die onder de 
taalgrens heerst: het is allemaal 
de schuld van de Vlamingen!. 

De Walen zijn boos, en wij begrij
pen hun gemoed. Plots worden 
zij gekonfronteerd met een kor-
rupte partij, die zij groot hebben 
gemaakt, en die verdeeld en be
schaamd is. Drie van hun voor
naamste politici, waarin zij ge
loofden, hebben het wel erg bruin 
gebakken. Een van hen, Guy 
Mathot met name, verklaarde 
gisteren nog nooit te zullen af
treden want dat „aftreden schuld 
bekennen is ' stapt op ! 

De Walen zijn boos omdat zij 
in Vlaanderen een zeker leedver
maak vermoeden. De Vlaamse 
pers en de politici zouden het 
dossier verpolitiekt hebben, het 
is een manier om zich uit slag te 
trekken. 

W a t uiteindelijk de doors lag ge
geven heeft voor he t onts lag 
van PS-v ice -premier Gay Coëme 
eind vor ige week , snel gevolgd 
d o o r de onts lagen van de twee 
a n d e r e Guy ' s Spitaeb en, Lut hut 
not leojt, Mathot, blijft een beetje 
gissen. D e d r u k op de P S w a s 
zeker t oegenomen na de getui 
genissen van onde rzoeks rech t e r 
Ancta v o o r de speciale kamer -
kommiss ie . D e we ige r ing van 
C V P en S P om een motie v a n 
v e r t r o u w e n in C o ë m e te steu
nen deed de P S t e rdege besef
fen da t de positie van Coëme 
o n h o u d b a a r g e w o r d e n w a s . 

Laten wij hier nogmaals herhalen 
dat ons weekblad zich nooit tot 
leedvermaak heeft laten verlei
den, het heeft dat ook in de voor
bije weken beklemtoond. Het is 
W I J om andere dingen te doen ! 

Belangrijk is dat praktijken als 
deze van Agusta en soortgelijke 
dossiers in de toekomst totaal on
mogelijk worden. En dat, eens 
schoon schip gemaakt, op een 
nieuwe lei kan worden begon
nen. 

Want teiAvijl alle blikken op 
Agusta en de d n e Guy's zijn 
gericht, woekeren in de sche
merzone rond de Wetstraat nog 
andere dossiers. Alle legeraan
kopen van de voorbije decennia 
dragen een onfrisse smaak met 
zich, de parlementsleden raken 
niet uit de diskussie rond de fi
nanciering van politieke partijen, 
hier en daar loopt nog een onder
zoek tegen een parlementslid en 
aan het debat over al dan niet be
lasten van de parlementswedde 
komt geen einde... 

Het draait allemaal rond geld, 
ziet en zegt de bevolking. 

In volle debat valt daar bovenop 
het bericht dat het leger voor zo'n 
IO miljard nieuwe radio's wil aan-

Bovendien h a d Ancia la ten 
d o o r s c h e m e r e n da t niet al leen 
de Agusta-affaire bez-warend 
w a s v o o r Coëme, m a a r ook de 
affaire Javeau. Di t dossier uit '89 
hande l t over valse m a a r royaal 
be taa lde s tud ie -opdrach ten uit
gevoerd door Camille J a v e a u 
voor diverse socialistische kab i 
net ten . O o k het kab ine t Coëme 
(en we lke a n d e r e n o g ? ) zou 
hierbij b e t r o k k e n zijn. 

MOUREAUX GETUIGT 
E e n a n d e r e lement da t z w a a r 
heeft gewogen w a s de heisa 
r o n d de (eerste) "anonieme ge-
kopen. De bevolking heeft het 
daar moeilijk mee en vraagt dat er 
nu eens niet over miljarden-uit
geven gesproken wordt maar 
over zorgvuldig omspringen met 
gemeenschapsgeld. 
Zij hoopt dat onze demokratie de 
krisis overleeft, dat zij er beter 
van wordt, dat politici én par
tijen uit hun avonturen hebben 
geleerd. En vooral dat herhaling 
uitgesloten wordt . 
Moeilijk verteerbaar is het tri
omfalisme waarmee eerste-minis-
ter Dehaene maandag j.1. het le
ven na de reggringswissel beoor
deelde. Plots moet nu alles op het 
zgn. Kontrakt met de burger wor
den gezet, alsof er geen vuiltje 
meer aan de Wetstraat-lucht is. 
Alsof men met andere figuren in 
de verlaten zetels ook meteen aan 
een nieuw tijdperk begint. Dat 
lijkt moedig van dhr. Dehaene 
maar ook verdacht veel op een 
„het gaat mij niet aan!". En dat 
is nu juist wat de bevolking zo 
dwars zit. 

Bovendien is de premier, nooit 
verlegen om een boude uitspraak, 
ons inziens iets te ver gegaan 
door over de media te verkla
ren:, ,Hoe minder ze weten, hoe 
meer ze uitvinden." Misschien is 

Guy Coëme vroeg zelf om z'n 

doorverwijzing naar het Hof van 

KojjatU. 

zo'n gedachte wel goed voor aan 
de toog van de kantine op een 
voetbalplein maar niet voor men
sen die het lachen onderhand zijn 
verleerd. 

O p een ogenblik dat vertrouwen 
in politiek zo ver zoek is getuigt 
het hanteren van boutaden van 
misprijzen. Het zij zo. 
O p de achtergrond van het Wet
straat-gebeuren worden lijsten 
gevormd voor Euro- en gemeen
teraadsverkiezingen. Vooral voor 
de gemeenterjiadsverkiezingen 
worden her en der rare spron
gen gemaakt. Het ziet er naar uit 
dat zich over de bestaande partij-
grenzen heen tal van nieuwe kar
tels en akkoorden aan het vor
men zijn. Ook binnen de Volks
unie is enige zenuwachtigheid te 
merken. 

Mogen wij de wens uitdrukken 
dat overal met wijsheid wordt 
gehandeld en uitsluitend met het 
oog op het belang van de kleine 
leefgemeenschap. Daar waar 
mensen, groot en kJein, het 
dichtst bij het bestuur staan en 
omgekeerd. Want ook daar geldt 
de regel: kandidaten die het ver
trouwen vragen moeten ook ver
trouwen geven. 

Maurits Van Liedekerke 

tuige", Philippe Moureaux, de 
v ice -premier van de P S in het 
kab ine t M a r t e n s V I I I . Terwijl 
C o ë m e vr i jdagoch tend de mi-
nisterrciad b i jwoonde, legde 
M o u r e a u x t egenove r een magi
s t raa t van he t H o f van Kassat ie 
een n ieuwe ve rk la r ing af, die 
b e z w a r e n d bleef voor Coëme 
en Spi taels . M o u r e a u x zwak te 
n a a r ver lu id t we l zijn verhaa l 
af over de koer ie r die Spi taels 
en C o ë m e n a a r L u x e m b u r g ge
s tuu rd zouden h e b b e n om het 
Agus ta - smeerge ld op te halen . 

Coëme zelf v e r w e e s in zijn ver
a n t w o o r d i n g bij zijn on ts lag ook 
n a a r de rol van de med ia in 
de Agusta-affaire . D a t •was niet 
geheel on te rech t . D e pe r s heeft 
gelijk te eisen da t de onde r s t e 
s teen in de Agusta-affaire bo
ven k o m t te liggen. H e t is h a a r 
pl icht bew^ijzen van belangr i jke 
schanda len uit te b r e n g e n . H e t 
w a s het goed r ech t van d e med ia 
te eisen da t de dr ie Guy ' s moes
ten ops t appen , lang voo rda t ze 
da t in werkel i jkheid deden , van
uit de te rech te b e k o m m e r n i s da t 
een minis ter o n v e r d a c h t moe t 
zijn om als lid van een reger ing 
te blijven funkt ioneren . 

S o m m i g e joernal is ten lieten 
zich ech te r mees lepen in een op
geklop te sfeer van onthul l ings-
manie , en m a a k t e n d a a r d o o r de-
ontologische fouten. Ex-min is -
ter C o ë m e n o e m d e he t verhaa l 
da t Het Laatjte Nieuwj z o n d e r 
de mins te bewijzen b r a c h t over 
de t ransfer van voetbal ler Sei'e-
reyrui n aa r het I ta l iaanse Pisa een 
inonuinent in de Belgijche joerna-
luitiek. P r e m i e r D e h a e n e d r u k t e 
zijn g e d a c h t over de joernal is ten 
in het rad io -magaz ine Akttieel 
nog plas t ischer u i t : hoe minder ze 
weten, hoe meer ze uit vinden. 

BUSQUIN HERSCHIKT 
N a het d r i evoud ig onts lag 
haas t t en p remie r Dehaene 
( C V P ) en v r eemd genoeg ook 
Vlaams minis te r -pres ident Van 
den Brande ( C V P ) zich o m een 
mogelijk k o m m u n a u t a i r v u u r te 
b lussen. D a t D e h a e n e w o o r d e n 
van lof ui t te voor de loyau-
teit van C o ë m e als vice-premier , 
k u n n e n w e nog enigszins be 
gri jpen. M a a r de w o o r d e n van 
lof van Van den B r a n d e v o o r 
de intenje en konjtruktieve wijze 
w a a r o p Spitaels , die noch tans 
nog niet over leden is, zich voor 
de bevo rde r ing van d e samen
w e r k i n g tussen Vlaande ren en 
Wal lon ië inzet te , w a r e n van het 
goede een beetje teveel. 

PS-voorz i t t e r Biuquin, die ver
leden w e e k de kapi te in van een 

(Leed verder bLz. 5) 
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• Het autosalon trok zo'n 
725.000 toeschouwers. Dat 
IS beter dan verwacht, maar 
behoorlijk onder het rekord-
jaar 1992, toen bijna 800.000 
kijklustigen naar de Heizel 
afzakten. 

• Pensioenniinister Wil-
lockx gaat de SP-hjst voor de 
Europese verkiezingen trek
ken. Tweede wordt Do-
mino-lid en kabinetschef 
van Vlaams minister De-
tiège Van Lancker, derde 
Limburgs gedeputeerde Ste-
vaert. De SP vernieuwt haar 
Euro-personeel met deze 
iijst radikaal; de drie huidige 
EP-leden (Galle, Van Out-
rive en Van Hemeldonck) 
worden afgevoerd. 

^ • Volgens een Amerikaans 
onderzoek hadden toenma
lig VS-president Reagan en 
diens vice-president en la
tere opvolger Btué weet van 
het Iran-Contra-schandaal. 
Dit ging over illegale wapen-
levervngen aan Iran, met de 
bedoeling de Amerikaanse 
gijzelaars vrij te krijgen. De 
opbrengsten van deze wa
penhandel werden gebruikt 
om de Nicaraguaanse con
tra's te steunen. 

• De regering Dehaeiu liet 
na de PS-stoelendans we
ten dat ze nog bestaat. Vol-
fens premier Dehaene heeft 

et regeringswerk de voor
bije weken onder de 
Agusta-zaak zelfs niet gele
den. 

• Dehaene wil nu werk ma
ken van het kontrakt met 
de burger. Daarmee wil de 
roomsrode meerderheid 
aantonen dat ze ook de dag
dagelijkse problemen van de 
burgers aanpakt. 

• Bovendien wil de federale 
regering bij de komende be-
grotingskontrole van maart 
de bevolking ontzien. Er 
zou een akkoord bestaan om 
bij die gelegenheid in geen 
geval nog nieuwe belastin
gen of bijkomende lasten uit 
te vinden. 

• Eventuele ontsporingen 
van de begroting (ondanks 
het "globaal plan" wordt een 
tekort op de begroting ver-
•wacht van 40 tot 60 mil
jard) zullen opgelost worden 
via privatizeringen. Op het 
lijstje van te privatizeren 
overheidsbedrijven staan de 
Nationale Alaatschappij 
voor Krediet aan de Nij
verheid (NMKN), het Cen
traal Bureau voor Hypote-
kair Krediet (CBHK), Belg
acom en de Nationale Lote
rij. 

• Indien dat allemaal nog 
niet genoeg zou opbrengen, 
wordt opnieuw gedacht aan 
de verkoop van de Belgische 
ambassade in Tokio. De da
lende grondprijzen in de J a 
panse hoofdstad zouden wel 
eens roet in het eten kun
nen gooien. De opbrengst 
van onze ambassade in J a 
pan wordt geschat op 2,5 
miljard frank. 

VU-LIJST... 
De VU gaat voor de gemeen
teraadsverkiezingen in Antwer
pen dan toch niet scheep met de 
CVP. Het was het CVP-hoofd-
bestuur dat het voorstel van de 
VU om samen te werken ver
worpen heeft. De VU had, van
uit de bekommernis om voor 
de stad Antwerpen een bestuur
bare en demokratische meer
derheid te vormen, een gelijk
aardig voorstel gedaan aan de 
VLD. Die wilde daar slechts 
op ingaan wanneer de gezamen
lijke lijst onder VLD-vlag zou 
varen. SchUtz zou dan van de 
VLD van Verhofstadt (lees: niet 
van de Antwerpse VLD) zelfs 
lijsttrekker mogen worden van 
een lijst die geduwd zou worden 
door ex-goeverneur Kuubergen. 
Dit werd een geringschattende 
houding van de VLD tegenover 
de VU genoemd. ISen VLD-lijst 
was voor de Volksunie dan ook 
onaanvaardbciar. 

De CVP-onderhandelaars had
den in eerste instantie wel posi
tief gereageerd op het voorstel 
van de VU. Het hoofdbestuur 
van de CVP verwierp maan
dagavond echter een kartel met 
de VU. Volgens CVP-kamerlid 
Mare Van Peel speelde de ondui
delijkheid in de VU-rangen de 
CVP-ers teveel parten. De CVP 
vond dat de VU een te onzekere 
en wankele indruk wekte om 
een stevige partner te vormen. 

Van Peel verwees naar de on
enigheid bij de Antwerpse 
Volksunie over het kartel met de 
CVP. VU-schepen Gerard Ber
gere had zich in een nieuwjaars
rede al een tegenstander vjui 
zulk een akkoord genoemd. Se
dertdien maakte Bergers geen 
deel meer uit van het onder
handelingstrio, dat verder uit 
senator Hugo SchUtz en Ant
werps VU-voorzitter Luk Lem-
menj bestond. Ook in de ge-
meenteraadsfraktie van de VU 
in Antwerpen was de tegen
stand volgens de CVP groot. 

Luk Lemmens vindt dit maar 
een goedkope uitvlucht: Wan
neer men in eigen partij geen over-
eerutemming vindt, Li het makkelijk 
om naar het gebrek aan unanimi
teit in de andere partij te verwijzen 
om een akkoord te kelderen. Het u>ad 
even goed bekend dat er bij de CVP 
grote tegerutanderö waren van een 
akkoord met de VU. 

Luitenant-generaal Francla Briquenwnt nam deze week apcheid van Sarajevo. Hij droeg het bevel over 
de VN-troepen in Bojnië over aan de Brit Michael ROM. De Belgische bevelhebber kreeg van de Franse 
generaal Jean Cot, de opperbevelhebber van de VN-blauwhelmen in ex-Joegodlavië, de vredejmedaille 
van de Verenigde Naties. Briquenwnt keert zca maanden vroeger dan voorzien, vermoeid en ontgoocheld 
over het gebrek aan dteun in de VN, naar België terug. 

Volgens Lemmens zou het kun
nen dat de publikatie door De 
Standaard maandag jl, uitgere
kend de kruciale dag voor een 
mogelijk akkoord tussen CVP 
en VU, van een opiniepeiling 
over de kiesintenties in Antwer
pen, de beslissing van de CVP 
beïnvloed heeft. Volgens die pei
ling zou een CVP-VU-kartel 
nog naar minstens twee bijko
mende partners moeten zoeken 
om een komfortabele bestuurs-
meerderheid te bereiken in Ant
werpen. Lemmens •wijst er op 
dat het om een zeer betwist
bare peiling naar de kiesinten
ties gaat: in Antwerpen-stad 
bleek immers liefst 45% van de 
kiezers nog onbeslist te zijn. 

...IN 
ANTWERPEN 
De VU besliste maandagavond 
eensgezind met een eigen lijst, 
onder Volksunie-vlag, naar de 
Antwerpse kiezer te stappen. 

Over de positie die senator 
Hugo SchUtz gaat innemen, kon 
Luk Lemmens nog niet veel ver
tellen: De Lijdtinvulling werd nog 
niet besproken. We beginnen nu met 
de opstelling van ond programma en 
de dameruteliing van de lijdt. Ik heb 
echter geen reden om te twijfelen aan 

de medewerking van SchUtz aan de 
VU-lijdt. Het id wel te hopen dat 
hier dnel duideUjkheid over komt. 

Lemmens -wist op het ogenblik 
van zijn verklaring aan WIJ, 
dinsdagochtend, niet dat SchUtz 
eveneens dinsdagochtend een 
perskonferentie gepland had. 
Op duidelijkheid zal Lemmens 
nog een w^eekje moeten wach
ten. SchUtz kondigde naar ver
luidt wel aan geen solonummer
tje te overwegen. Hij zou niet 
op de VLD- of welke andere 
niet-VU-lijst ook gaan staan. 
SchUtz ambieert ook geen ver
kiesbare plaats meer op de 
VU-lijst. Over de vraag of hij 
nog op een niet-verkiesbare 
plaats •wU staan bij de VU, zou 
hij nog een weekje wUlen na
denken. 

MERCATOR 
De •vT.v/ Mercator /i'i''^ verspreidt 
een kaart van Europa \vaarop 
Brussel enkel in het Frans staat 
aangeduid. VU-gemeenteraads-
lid in Sint-Niklaas Lieven De-
handdchutter protesteerde daar
tegen in een brief aan de voor
zitter van de vzw. Dehand-
schutter noemt de eentalig 
Franse vermelding "Bruxelles" 

W-li ii-^ij^^jf^^if^jÜA^H': 

een onvergeeflijke fout vooreen orga
nisatie die van de Vlaamde reger'uig 
de tUel mag voeren van "Kultureel 
Amboddodeur van Vlaanderen ". 

Mercator 1994 bracht naar aan
leiding van de herdenking van 
de 400ste verjaardag van het 
overlijden van de kartograaf een 
poster uit met op de ene kant 
een reproduktie van de Euro-
pakaart van Mercator en aan de 
andere kant de politieke kciart 
van het hedendaagse Europa. 
Alle landen en steden zijn op 
deze laatste kaart in hun eigen 
taal aangeduid, Brussel is echter 
slechts onder zijn Franse naam 
terug te vinden. Dehandschut-
ter spreekt van een regelrechte 
kaakdlag voor meer dan anderhalve 
eeuw Vlaamde beweging. 

Pittig detail: op zijn Europak-
aart duidde Mercator wel Ant
werpen, Brugge, Gent en Leu
ven aan, maar niet Brussel. Die 
stad was in de zestiende eeuw 
blijkbaar nog te onbetekenend. 

CAPO EN 
Senator Michel Capoen legt zich 
niet neer bij de beslissing van de 
yU-Partijraad (zie W I J van 12 
januari), die vond dat hij zijn ak
koord met toenmalig VU-voor
zitter Jaak Gabriëb en Roda Ler-
nout moest respekteren, en ont
slag nemen uit de senaat ten 
voordele van Lernout. Capoen 
blijft op zijn zetel in de senaat 
zitten, zij het niet meer als VU-, 
maar als onafhankelijk senator. 

De argumenten die Capoen 
voor zijn keuze aanhaalt zijn 
met erg stevig: 

I) het akkoord met Gabriels en 
Lernout zou "onder druk" tot 
stand zijn gekomen. 

Dit is wellicht korrekt. Maar 
die "druk" bestond er juist in 
dat Capoen dankzij dat akkoord 
van vóór de verkiezingen van 
I99I lijsttrekker kon blijven en 
na zijn verkiezing tot senator 
nog twee jaar respijt kreeg. In
dien hij zich niet akkoord ver
klaard zou hebben met een wis
sel na twee jaar, dreigde Ga
briels de zaak toen al voor de 
Partijraad te brengen, die zo 
goed als zeker Lernout als lijst
trekker zou aangeduid hebben. 
Anders gezegd: het feit dat Ca
poen nu nog in het parlement 
zetelt, heeft hij juist aan dat ak-
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DOORDEWEEKS 
koord met Gabriels en Lernout 
te danken. 

2) Aangezien Gabriels naar de 
VLD overstapte, acht Capoen 
zich niet meer gebonden door 
de afspraak die hij met hem en 
Lemout maakte. 

Dat ex-VU-voorzitter Gabriels 
naar de VLD overgelopen is, 
kunnen we inderdaad moeilijk 
een daad van goede politieke 
kuituur noemen. Maar het is 
niet omdat Gabriels naar een 
andere partij overliep dat alle af
spraken met hem ooit gemaakt 
ongeldig worden. Bovendien 
was niet Gabriels in de overeen
komst met Capoen en Lernout 
belanghebbende partij, maar 
Lernout. Dit argument van Ca
poen zou natuurlijk %vel steek 
houden indien Lernout overge
lopen was naar een andere par-
tij. 

3) Het feit dat Lernout naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
gaat met een verruimingslijst 
genaamd Aktief Wervik-Ge-
lu^ve noemt Capoen het duide
lijke bewijs dat de burgemeester 
van Wervik afstand neemt van 
de VU. 

Dat is kletskoek. In het verleden 
en ook vandaag zijn de voor
beelden legio van VU-ers, waar
onder heel wat kopstukken, die 
voor de gemeenteverkiezingen 
onder een niet-VU-lijst opko
men. 

Capoen verklaarde wel als on
afhankelijk senator zijn Vlaam-
dnatwnaleprinclped trouw te blijven. 
Waarvan akte. 

VREDESPRIJS... 
Aanstaande zondag wordt in 
Aalst voor de zesde maal de Vre-
dedprijj uitgereikt. De laureaat 
van de prijs is Karel Van Reeth. 
In VU-kringen is Van Reeth 
geen onbekende als de realisator 
van talloze reportages voor de 
Vlaanu-Nationale Omroep^tichting 
(VNOS), die de uitzendingen 
voor derden van de VU ver
zorgt. Het was natuurlijk niet 
daarvoor dat het Komitee Wer
ken aan de Vrede Karel Van Reeth 
met de Vredesprijs bedacht. 

Als zelfstandig joernalist 
maakte Van Reeth Vlaanderen 
als eerste bewust van het drama 
dat zich afspeelde in ex-Joego

slavië en meer bepaald bij de Al
banese minderheid van Kosovo. 
Samen met zijn echtgenote Gaby 
Boeten,) w^as Van Reeth de jong
ste twee jaar elf maal in Kos
ovo. Het echtpaar raakte per
soonlijk betrokken bij de men
selijke tragedies die zich bij de 
plaatselijke bevolking afspeel
den. Van de Servische overheid 
— Kosovo vormt een enklave 
met Albanese meerderheid bin
nen Servië — krijgt Van Reeth 
nu geen visum meer om Kosovo 
te bezoeken. 

...VOOR VAN 
REETH 
De laureaat bracht ook als een 
van de eersten verslag uit over 
Roemenië. Nauwelijks was 
Ceausescu geëksekuteerd, of 
Van Reeth legde met z'n kamera 
onvergetelijke beelden vast van 
de onmenselijke levensvoor
waarden van kinderen, gezin
nen, bejaarden en zieken in dit 
Europese derde v/ereld-land. 
Dit schokkende beeldmateriaal 
ging de wereld rond, en bracht 
overal geëmotioneerde reakties 
te'weeg. 

Zijn inspiratie haalt Van Reeth 
uit de daensistische overtuiging 
die hem met de grootouders-pap 
werd ingelepeld. Tijdens de 
tweede wereldoorlog maakte de 
jonge Van Reeth aan den lijve 
mee hoe gru^velijk oorlog kan 
zijn: een V 1 verwoestte het ou
derlijk huis. Na de oorlog sloeg 
de repressie hard toe in het ge
zin Van Reeth. Vader zat vier 
jaar lang in de gevangenis. Die 
onrechtvaardigheid bracht Van 
Reeth een diep gevoel van so
lidariteit en medeleven met on
derdrukten en minderheden bij. 

TRANSFERS 
Volgens de Gazet van Antwer
pen zijn de transfers in de ziek
teverzekering van Vlaanderen 
naar Wallonië veel groter dan 
de regering toegeeft. De krant 
verwijst naar een nota van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (Riziv) 
en berekeningen van VU-on-
dervoorzitter Patrik Vankrun-
keldven. De werkelijke transfers 
zouden minimaal 10,2 miljard, 
en volgens Vankrunkelsven 

zelfs 16,5 miljard frank bedra
gen. 

De Riziv-nota zegt dat er in 
1992 325,5 miljard frank werd 
uitgegeven in de ziekteverzeke
ring. 146,5 miljard (45%) daar
van wordt op rekening van 
Vlaanderen geschreven. Wallo
nië is verantwoordelijk voor 
104,1 miljard (32%), en Bra
bant voor 74,9 miljard (23%). In 
Vlaanderen zijn er 4,1 miljoen 
(48%) verzekerden, in Wallonië 
2,5 miljoen (29%) en in Brabant 
1,9 miljoen (23%). De konklu-
sie is snel getrokken, volgens 
de krant: Vlaanderen geeft 10,2 
miljard minder uit dan op ba
sis van het aantal verzekerden 
mag worden verwacht, Wallo
nië geeft 8,7 miljard frank meer 
uit, en Brabant 1,5 miljard frank 
meer.Volgens Patrik Vankrun
kelsven IS de situatie nog erger. 
De VU-ondervoorzitter meent 
immers dat Franstalig Brussel 
en Nijvel het Waalse gedragspa
troon volgen, en Nederlandsta
lig Brussel en Vlaams-Brabant 
het Vlaams gedragspatroon ver
tonen. Vankrunkelsven spreekt 
van een transfer van 16,5 mil
jard frank. 

41 VLAMINGEN VECHTEN TWEETALIG 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE AAN 

Éénenveertig gezaghebbende 
Vlamingen dienden verleden 
week bij het Arbitragehof een 
verzoekschrift in dat de ver
nietiging vraagt van de rege
ling voor het tweetalig kiesar
rondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde. Het initi
atiefging uit van het Halle-Vil
voorde Komitee, maar w^erd 
mede-ondertekend door voor
aanstaande Vlamingen van 
alle gezindten. 

Voor de verkiezingen van de 
Kamer, de Senaat en het Eu
ropees Parlement blijft na het 
Sint-Michielsakkoord het 
kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde inderdaad 
bestaan. De volledige splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vil voorde (dus 
ook voor kamer, senaat en Eu
ropees parlement) werd bij de 
onderhandelingen over de 
staatshervorming, zowel ter 
gelegenheid van de regerings
vorming voor Martens VIII 
als later in de Dialoog van volk 
tot volk door de VU sterk be
pleit. Deze VU-eis, trouwens 
een aloude eis van de Vlaamse 
beweging en een onderdeel 
van het tienpuntenprogramma 
van de Vlaamse Raad, bleek 
echter politiek onhaalbaar, 
omdat er uiteindelijk zelfs bij 
de Vlaamse meerderheidspar
tijen geen eensgezindheid over 
bestond, ondanks de plechtige 
verklaringen. 

De VU leverde haai- stem
men voor het Sint-Alichiels-
akkoord, omdat dit akkoord 
beter -was dan geen akkoord. 
Aan W I J (23 oktober '92) ver
klaarde VU-senator Jan Loonej 
in die tijd: Wat de nLet-éplit\iing 
van Bruxkiel-HtrlL'- Vilviwrde voor 
()e kamer en ck oenaat betreft, dat 
vinden wij verschrikkelijk spijtig. 

Maar ik geloof niet dat het nooit 
meer op tafel zal gebracht kun
nen worden. En ik vind niet dat 
we daarom het akkoord met al de 
goede punten die het bevat moeten 
afkeuren. Loones krijgt gelijk: 
zij het dat de zaak niet op 
een onderhandelingstafel ter 
sprake gebracht wordt, maar 
wellicht afgedwongen wordt 
dankzij een gerechtelijke pro
cedure. 

Het Sint-Michielsakkoord 
voorziet wel de splitsing van 
het arrondissement voor de 
verkiezingen van de gewestra
den. Door de opheffing van 
het dubbelmandaat zal de 
Vlaamse Raad rechtstreeks 
verkozen worden, op zes 
Brusselse Vlamingen na, die 
onrechtstreeks verkozen wor
den. Dit betekent dat de 
Franstaligen uit het arrondis
sement Halle-Vilvoorde geen 
zitting kunnen hebben in de 
Franse gemeenschapsraad, 
wel eventueel in de Vlaamse 
Raad. Hiertegen legden 
FDF-voorzitter Clerfayt en en
kele Franstalige medestanders 
uit de Vlaamse rand rond 
Brussel trouwens ook klacht 
neer bij het Arbitragehof. 

De Vlamingen voeren terecht 
aan dat de regeling van het 
tweetalig kiesarrondissement 
hen diskrimineert. Ze vinden 
overigens dat ze ook een per
soonlijk belang kunnen doen 
blijken als inwoners, kiezers 
of potentiële kandidaten. Het 
persoonlijk belang is een ver
eiste opdat het verzoekschrift 
bij het Arbitragehof ontvan
kelijk zou zijn. 

De indieners van het verzoek
schrift schrijven dat er sprake 
is van diskriminatie tussen kie
zers of kandidaten van 
Halle-Vilvoorde enerzijds, en 

die uit de andere, eentalige 
kiesarrondissementen van 
Brabant (Leuven en Nijvel) 
anderzijds. Kiezers uit 
Halle-Vilvoorde bvb. kunnen 
stemmen voor kandidaten uit 
een ander gewest, taalgebied 
en provincie, kiezers uit een
talige kiesarrondissementen 
kunnen dit niet. 

Bovendien dateert de aange
vochten wet van na de grond
wetsherziening die het fede
rale karakter van België vast
legde. De wet had daar reke
ning mee moeten houden, vin
den de indieners van het ver
zoekschrift. Tenslotte menen 
ze dat de bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad inzake taalwet-
ge\'ing geschonden wordt, om
dat het gebruik van het Frans 
wettelijk voorgeschreven is bij 
bepaalde kiesverrichtingen in 
Vlaams-Brabant. 

De lijst van éénenveertig na
men die het verzoekschrift on
dertekenden, wordt terecht in
drukwekkend genoemd. Ge
wezen voorzitter van de Raad 
van State Paul Vermeulen on
dertekende, grond'wetspecia-
list Robert Senelle, de pro
fessoren Eric Suy, Eric Po-
nette, Adriaan Verhulst, Alois 
Gerlo, Max Wildiers. Andere 
bekende namen op de lijst zijn 
die van priester-dichter An
ton Van Wilderode, joernalis-
ten met rust Manu Ruys en 
Piet Van Brabant, gewezen 
BRTN-direkteur Karel Hem-
merechts, ex-CVP-senatoren 
Ferdinand De Bondt en Nora 
Staels, ex-VU-volksvertegen-
woordiger Daniël Deconinck, 
ex-VU-ondervoorzitter Je f 
Maton. 

Daarnaast figureren nog tal 
van bekenden uit de Vlaamse 
beweging op de lijst: Michiel 

Debackere, Clem De Ridder, 
Peter De Roever, Norbert 
D'Hulst, J a n Jambon, Dirk 
Laeremans, Guido Moons, 
Francis Stroobants, Lieven 
Van Gerven. 

Toch valt op dat hier enkele 
belangrijke namen ontbreken, 
bvb. die van ANZ-voorzitter 
Portier of I Jzerbedevaartkomi-
tee-voorzitter Vartdenberghe. 
Deze voormannen uit de 
Vlaamse beweging werden, 
onbegrijpelijk genoeg, niet 
eens gekontakteerd. Daniël De
coninck, die medeverantwoor
delijk was voor het samen
stellen van de lijst, toont zich 
van geen kwaad bewust als 
we hem hierover kontakteren. 
Volgens het gewezen VU-par-
lementslid moeten -we achter 
het ontbreken van enkele be
langrijke namen geen kwade 
bedoelingen zoeken. Deco
ninck suggereerde wel dat hij 
vooral naar "strijdbare Vla
mingen" gezocht heeft, en 
wees erop dat het IJzerbe-
devaartkomitee het Sint-Mi
chielsakkoord gesteund heeft. 

Dit klopt niet: het IJzerbe-
devaartkomitee heeft genuan
ceerd geoordeeld over 
Sint-JNlichiel, maar zeker niet 
euforisch. In kringen van het 
IJzerbedevaartkomitee ge
waagt men van "een beproefde 
taktiek", die erin bestaat de 
komitee-leden eerst uit te slui
ten, om hen daarna als 'lauw^e 
Vlamingen " te kunnen brand
merken. Dat gebeurde eerder 
al eens met een motie over 
de splitsing van Brus-
sel-Hafle-Vilvoorde. De voor
zitter van het IJzerbedevaart
komitee Lionel Vaiidenberghe 
was toen wel gevraagd om de 
lijst mee te ondertekenen, en 
w^as van plan dit ter bespre

king voor te leggen aan de 
Raad van Beheer van het I J 
zerbedevaartkomitee. Vóór hij 
dit echter kon doen, was de 
Kjst al gepubliceerd, vanzelf
sprekend zonder de naam Li
onel Vandenberghe. 

Om een reaktie gevraagd ver
klaarde de Bedevaart-voorzit
ter ons deze week dat hij even
eens achter de volledige split
sing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde 
staat. Moest het hem gevraagd 
zijn, zo vertelde hij ons, hij 
zou, na overleg in de Raad 
van Beheer van het IJzerbe
devaartkomitee, het verzoek
schrift hoogstwaarschijnlijk 
mede-ondertekend hebben. 

Afgezien van dit schoonheids
foutje is het initiatief van het 
Komitee Halle-Vilvoorde posi
tief. Men kan uit de onderteke
ning van eminente grondwet
specialisten als Senelle en Ver
meulen immers afleiden dat 
het verzoekschrift een ernstige 
kans maakt. Indien dit niet 
het geval zou zijn, zouden Se
nelle en Vermeulen zich wel 
ge-wacht hebben een zulkda-
nige blamage te riskeren. 

Het initiatief van het Komitee 
Halle-Vilvoorde vormt een be
wijs te meer dat de rol van de 
niet-partijpolitieke be^veging 
nog lang niet uitgespeeld is. 
Het verzoekschrift bij het Ar
bitragehof kan ertoe leiden dat 
iets wat in de politieke on
derhandeling tussen partijen 
onhaalbaar bleek, op juridi
sche gronden wel verworven 
wordt. En daar kunnen we al
leen maar verheugd over zijn. 

(Pdj) 
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AGUSTA-DOSSIER MAAKT SLACHTOFFERS 

EN DAN IS ER NOG HET LIJK 
O o k deze w e e k blijft het 
A G U S T A - d o s s i e r alle gemoe
d e r e n be roe ren . In de senaa t 
in terpe l leerde f rakt ievoorz i t te r 
J a n L o o n e s eers te minis ter D e -
haene over de posi t ie v a n zijn 
vice-eers te minis ter G u y 
Coeme . E^n deel v a n het ver 
haal ken t u al. D e dr ie G u y s 
h e b b e n in tussen on ts lag g e n o 
men. 

ER IS EEN LIJK ! 
,,Ontegeruprekdijk valt de afhan-
deilng van dit kontrakt in de eer-
jte plaats onder de politieke ver
antwoordelijkheid van de toenmalige 
mini)ter van Landsverdediging G. 
Coeme. Nog erger in dit doMier Lt 
de betrokkenheid van de PS. Er 
zijn de aanwijzigingen van de du-
bieuze fmancieringMtromen; er zijn 
de bewijzen van onwelvoeglijke open
heid naar lobby ij ten; er zijn de in
terne beschuldigingen van topman
nen binnen de PS die moeilijk nog 
duidelijker kunnen zijn; er L) een 
lijk. 
Zo weegt dit doddier op de garue 
politiek en op de huidige regeringd-
meerderheid in het bijzonder Buiten 
iedere dchuldvraag dtaat in ieder ge
val de betrokkenheid van de minidter 
in dit doddier vadt. 

H e t is aan de eers te minis ter 
om een initiatief te n e m e n o p 
da t dit doss ier t en volle uit
gek laa rd k a n w o r d e n . Zon ie t 
•wordt zinvol r ege r ingswerk on
mogelijk. E r moe t d r i n g e n d a a n 
de Vlaamse publ ieke opinie ge
t o o n d w o r d e n da t deze rege
r i ngsmee rde rhe id in s taa t is zich 
los te m a k e n van de d re igende 
kanker , die vanu i t he t Luikse 
PS-gegeven het Belgisch poli

t ieke bestel aan tas t . " Tot zover 
J a n Loones . 

GELOOFWAARDIGHEID 
In de K a m e r spoorde H e r m a n 
Lauwers de vice-eers te minis ter 
Coeme cian vrijwillig onts lag te 
n e m e n . D i t uit r e spek t voor de 
poli t ieke ge loofwaardigheid en 
het pa r l ementa i re sis teem. D e 
V U doe t h ie rmee even-wel geen 
u i t s p r a a k over de schu ldvraag . 

„Eigenlijk zijn al deze interpellatied 
vijgen na Paden: het kwaad id ge-
dchied. Het gaat om wat nog rejt 
van de geloofwaardigheid van de po
litiek. Het gaat niet om de dchubd 
van een minuter in deze zaak. Ook 
een minuter heeft recht op het ver
moeden van oruchuB zolang hij niet 
'u veroordeeld. Het recht op de ge
heimhouding van het onderzoek werd 
gedchonden, maar ook de aktoren 
gaven al perdkonferentied. Het id 
geen overbodige luxe om aan de ge
loofwaardigheid van de politiek te 
werken. 

Het vertrouwen bij de bevolking ld 
zoek, we dtevenen af op een kru'u 
van het regime. Daarom moet er 
voor gezorgd worden dat dit doddier 
op een derene wijze kan behandeld 
worden. Doorheen de gedchiedenid 
hebben Belgen altijd gezond-kritidch 
gedtaan tegenover hun bedtuurderd, 
maar nu neemt de afkeer gevaarlijke 
proportied aan." 

T I J D B O M 

O n t e l b a r e malen is he t reeds ge
schreven en gezegd : de d e m o -
kra t ie is kwetsbaar . Bovend ien 
is het demokra t i s ch gegeven in 
he t federale België afhankelijk 
van de bere idhe id tot solidari
teit v a n de hele bevolking. 

,,De hele politieke klojde wordt op 
dit ogenblik gewantrouwd, maar het 
feit dat de drie betrokken m'midterd-
middchien puur toeval- leden zijn 
van degrootdte Waabe partij, brengt 
de bereidheid tot federale loyauteit 
en doUdariteit in het gedrang. Ik wil 
niet aan kommunautair opbod doen 
en ik bedef dat het opgekeerd had 
kunnen zijn. Dit ld enkel een waar-
dchuwing. Ik denk dat niemand deze 
kwedtie rrmg onderdchatten, ze id een 
tijdbom onder het federale België en 
onder de demokratie. Het id toch 
niet omdat Coeme vrijwillig ontdlag 
neemt dat hij hierdoor dchuldig id 
bevonden. 

Maar hierdoor zou hij duidelijk ma
ken dat hij bekommerd u om de 
toekomdt van het demokratidch re
gime. Een zo besproken man mut 
het morele gezag om vice-premler te 
zijn in een federale regering. Eer-
dte-minijter Dehaene moet dringend 
zijn verantwoordelijkheid nemen. De 
dtabiliteit van de regering mag hier 
nu geen voorwenddel zijn, dat id 
geen hoger belang. Het gaat hier 
niet om de dchuldvraag, maar over 
politieke deontologie. Wij kunnen 

ond niet alled permiteren. De bevol
king pikt dit niet meer. Voor één 
keer mag Dehaene geen komprom'u 
zoeken. Zachte heelmeedterd maken 
dtinkende wonden. Willen we dat het 
in België heel hard gaat dtinken ?" 

Di t pleidooi v o o r de demokra t i e 
k r eeg a p p l a u s niet alleen op de 
VU-zit jes m a a r ook van som
mige C V P ' e r s . Agalev-I ïcolo en 
de V L D b e t o o n d e eveneens h u n 
ins t emming me t de wijze woor 
den van H e r m a n Lauwers . 

ILLEGALE 
WAPENLEVERINGEN 
In de Kamerkommiss i e voor 
J u s t i t i e w e r d minis ter W a t h e -
let ge ïn terpe l leerd d o o r E t i e n n e 
Van Vaerenbergh over moge
lijke wapen leve r ingen aan I rak . 

,,Uit de Engelse perd blijkt dat Bel
gië dindd 1988 een niet onaardige 
rol heeft gedpeeD in de bewapening 
van Saddam Hoeddein. De jongdte 
maanden komen dteedd meer gege-
vend boven water waaruit blijkt dat 
België en andere wedterde landen zo-
ald de VS, Groot-Brittannië en Ita

lië, wel degelijk betrokken waren bij 
de bewapening van het Iraakde leger 
op het moment dat ze begin 1991 on
derling een militaire alliantie vorm
den tegen het regime van Saddam 
Hoeddein. Na „Dedert Slorm,, wor
den in de mecdte landen verwoede 
pogingen ondernomen om de bewij
zen daarvan verborgen te houden en 
de getuigen het zwijgen op te leggen. 

Merkwaardig genoeg id België na
genoeg het enige land waar van of
ficiële zijde geen onderzoek naar de 
illegale wapenhandel aan de gang 
id. In andere daarentegen loopt het 
gerechtelijk onderzoek inzake Ge
rald Bull en het duperkanon inmid-
deld wel uit op procedden tegen de 
verantwoordelijken van deze illegale 
wapenhandel. Wat id de federale re
gering van plan ?" 

Alinister W a t h e l e t a n t w o o r d d e 
da t he t o n d e r z o e k wel degelijk 
is ges ta r t ; m a a r da t de s t and 
van he t doss ier niet toelaat over 
de be t rokkenhe id van P R B te 
oorde len . 

(ge) 

VOOR RUIMTELIJKE ORDE OP ZAKEN 
IN LANDBOUWGEBIED 
D e verdwi jn ing van de open 
ru imte s i tueer t zich voor he t 
g roots te deel m l a n d b o u w g e 
bied. G r o e n e H o o f d s t r u k t u u r 
en Ruimteli jk S t r u k t u u r p l a n 
V laande ren stellen zich tot doel 
de open ru imte maks imaa l te 

vr i jwaren . H e t jur id isch akt ie-
middel om dit te doen is he t 
dek ree t o p de Ruimtel i jke O r 
dening . 

D i t dek ree t slaagt er niet in 
bouvionisdrijven in l a n d b o u w 
gebied te v e r h i n d e r e n . D a a r o m 

aanpass in -

DE FAIAQA IS GEEN VOLKSDANS 

K o m t een land da t de mensenrech ten 
schendt in a a n m e r k i n g o m Europal ia- land 
te zi jn? Voor de dames en heren van he t 
festival-komitee bli jkbaar wel . N a d a t zij 
r eeds geen moeite hadden met Mex iko , 
hebben zij voor 1996 h u n oog op Turkije 
laten vallen. 

N u weten wij goed genoeg da t het overal 
w a t is. E n da t het altijd en overal w a t zal 
zijn. 

D e U S S R w a s alles behalve een doe-
tje, m a a r om kultureel , sport ief en ekono-
misch uit te wisselen w^aren de hindernis
sen bli jkbaar niet te hoog. D e toes tand in 
Zuid-Afr ika w a s voor de komst van p re 
sident D e Klerk wél e rg genoeg om alle 
b a n d e n te b reken . Twee maten en twee 
gewichten, \ve kennen dat . 

M a a r Mexiko , geen prob leem voor E u r o -
pal ia! E n toch w e r d e n er de voorbije jaren 
honde rden mensen opgepak t en door spe
ciale vei l igheidstroepen mishandeld, wer 
den boeren van h u n land verdreven . In 
1992 vond joernalist Victor M a n u e l O r o -
peza de dood, door messteken, omda t hij 
het aangedur fd had dit een schande te 
noemen. 

E r volgden nog moorden . Amnes ty Inter
national h o u d t de boekhoud ing van ons 
ge-weten bij. M a a r voor Europal ia geen 
p r o b l e e m ! Gelukk ig w a s er onlangs nog 
zoon -Zapa t a om de were ld met de -wijsneus 
op de feiten te d r u k k e n . 

E n vandaag , terwijl de balans '93 nog op
gemaak t moet worden , staat Turkije op het 
verlanglijstje. E r zouden reeds gesp rekken 
gevoerd zijn over de programmat ie , met de 

ambassade in Brussel . Dezelfde ambassade 
die enkele w e k e n geleden haar Grijze Wol
ven in de s t ra ten v£in S in t - Joos t - t en -Node 
op de Koerden losliet. 

N u , van Turkije als kul tuur-his tor isch land 
geen k-waad woord , van een v reemd land 
en volk valt altijd w a t te leren, vooral van 
h u n wreedheden . M a a r moet niet eerst 
vanui t Brussel een fax ve r t rekken met de 
-vraag naar de bedoel ingen die A n k a r a met 
de Koerden heeft ? 

M e t de v raag w a a r de 859 do rpen geble
ven zijn die door het Turkse leger, onze 
Navo-bondgenoot , letterlijk van de land
kaar t w e r d e n geveegd? E n -waar de 20.000 

mensen begraven liggen die door napa lm 
en ande r chemisch spul w e r d e n omge
b r a c h t ? E n w a a r de om en bij 8 miljoen 
uit hun woningen verdreven Koerden nu 
leven ? 

H e t is in Turkije nog opletten met w a t 
je schrijft of zegt. D e zangeres YeUz Ipek 
(lees boven de I een °) moest het zingen 
van een Koerdisch lied met gevangenschap 
bekopen . M a a r het zijn niet alleen Koerden 
die op hun teUen moeten letten. Een homo 
die voor zijn lotgenoten o p k w a m h a d da t 
beter niet gedaan, de ke rke r w e r d zijn deel. 
E e n joernalist die v ragen h a d bij de groot
heid van Mus ta fa Kemal Ata tü rk mocht , 

om te beginnen, A m a a n d in de gevangenis . 

Wie ach te r de tralies r aak t w o r d t g a u w 
de Turkse t r uuks geleerd. Boven op het 
p r o g r a m m a staat Atfalaqa - en da t is geen 
vo lksdans ! — waiarbij de voetzolen onop-
houdehjk met de stok w o r d e n gestr iemd. 
Lopen zit er de eerste dagen niet meer in 
m a a r da t w o r d t dan wel verwacht . 

Een gegeerd n u m m e r is het ophangen van 
mensen aan h u n op de r u g vas tgebonden 
polsen, en als da t nog niet s t ichtend genoeg 
w e r k t w o r d e n de geslachtsdelen aangepak t 
met elektrische golven. 

O c h , er bes taan honde rden r appor t en vol 
me t deze en veel ergere feiten maa r Tur
kije is toch zo 'n zonnig vakant ie land da t 
wij verbl ind zijn. Voor nog geen 20.000fr. 
ben je er een voUe week een v e r w e n d e 
god, vliegtuig, "»•"» hotel en Turkse ri-viè r a 
inbegrepen. E n vriendelijke mensen, me
n e e r ! 

D e glimlach van de fraaie Tansu Ciller 
m a g dan nog zo breed zijn, hij kan niet 
verschonen w a t ach te r dikke gevangenis
m u r e n en in de b innenlanden aan schande 
w o r d t ver toond. E n da t me-vrouw ons niet 
komt vertellen da t het allemaal niet waar , 
naast ons liggen de brieven over ge-weld-
daden door haa r veil igheidstroepen recent 
gepleegd in Turks Koerdis tan, in Anatolië. 

M e t alle eerbied voor de kulturele rijkdom 
van Turkije maa r een land dat z'n inwoners 
liever in gevangenissen ziet dan gelukkig, 
blijft voor ons be ter nog een tijdje in de 
wachtkamer . O o k in deze van Europal ia . 

R.Asmus 

stelt J a n C a u d r 
gen voor. 

D e geest v a n de -wettelijke 
b o u w b e p a l i n g e n inzake land-
bou-wgebied -wordt o p t^vee ma
nieren aange ta s t : 

1. De para-agrarische bedrijven: 
agro- indus t r ië le of a n d e r e be 
dri jven ves t igen zich in land-
bou-wgebied o m financiële r ede 
nen, terw^ijl he t in vele geval
len niet gaa t om pa ra -ag ra r i sche 
bedri jven zoals bedoe ld d o o r de 
wetgever . 

H e t dek ree t v a n J a n C a u d r o n 
w e n s t de bedr i jven die voor h u n 
normale u i tba t ing niet noodza
kelijk het landbou-wgebied, 
w a a r o p ze zich vest igen, nodig 
h e b b e n , te w e r e n uit dit land
b o u w g e b i e d . D e p laa ts van der
gelijke bedr i jven is in indus t r ie 
gebied of speciale ag ro - indus 
triële geb ieden . 

2. Omzeiling van de wet inzake 
het vestigen van een landbouwbedrijf 
annex bedrijfdwoning: in het hui
d ig dek ree t -wordt niet bepaa ld 
da t he t l andbouwbedr i j f e k o n o -
misch leeftsaar moe t zijn. D e 
overhe id d ien t enkel n a te gaan 
of he t ui t s t e d e b o u w k u n d i g oog
p u n t om een landbou-wbedrijf 
gaat . H e t voorz ien van een 
paardes ta l o p het b o u w p l a n is 
dik-wijls vo ldoende om toela t ing 
te kr i jgen een luksueuze vUla te 
b o u w e n . In he t dek ree t w o r d t 
de bli jvende ekonomische leef
baa rhe id van het bedrijf als kr i -
t e r ium g e n o m e n en w o r d t voor
zien in de a fbraak van het ge
b o u w bij a a n h o u d e n d e over t re 
ding. 

In a fwacht ing van he t n i euw 
(méixi-) dek ree t op de huidige 
ruimteli jke o rden ing , en als vin
gerwijz ing v o o r de stellers van 
da t dekree t , kan het voorstel 
van J a n C a u d r o n n ieuwe aan
tas t ingen aan de open ru imte en 
oneigenlijk gebru ik van land
b o u w g r o n d ve rh inde ren . 
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WEM 
AGUSTA: EERSTE KOPPEN ROLLEN 
(Verfo/ff van hlz. 1) 

stuurloos schip leek, nam tij
dens het ^veekend het roer te
rug in handen. Nadat hij van 
zijn koalitiepartners de garantie 
kreeg dat ze de regering in 
het zadel willen blijven houden, 
voerde hij een indrukwekkende 
stoelendans door waarbij acht 
personen werden betrokken. 
Het eindresultaat leverde vol
gens sommige Wetstraatwaar
nemers een versterkte positie 
van de PS in de federale rege
ring op, de CVP had zelfs het 
lef te stellen dat de regering ver
sterkt uit de Agusta-zaak kwam. 
Dat is allemaal larie natuurlijk: 
zelfs de PS kan met een vin
gerknip geen evenwaardige ver
vangers voor boegbeelden als 
Spitaels en Coëme te voorschijn 
toveren. We geven wel toe dat 
met de elegante Italiaanse mi
grantenzoon Eliü dl Rupo het 
grootste talent van de PS, van 
de Franse gemeenschap naar 
het kabinet van Coëme verhuist. 
Di Rupo, een polyglot, zou de 
jongste maanden zelfs Neder
lands beginnen leren zijn. Toe
vallig ? 

De algemeen als "te zwak" be
stempelde minister van Soci
ale Zaken Bernard Anóeiine ver
huist naar de Waalse regering 
en geeft zijn belangrijke porte
feuille aan de Brusselse Magda 
De Galan, totnogtoe federaal mi
nister van Volksgezondheid en 
Maatschappelijke Integratie, 
en, niet onbelangrijk, van 
Vlciamse afkomst en perfekt 
tweetalig. Volgens waarnemers 

die snel konklusies durven trek
ken, geeft de PS hiermee het sig
naal dat ze •we\ degelijk bereid 
is de niet-objektief verklaarbare 
transfers in de sociale zekerheid 
aan te pakken, zolang de SZ 
maar federaal gehouden wordt. 

In de plaats van De Galan komt 
het Luxemburgse kamerlid Jac-
quM Santkui. Spitaels wordt als 
Waals premier vervangen door 
Robert CoUignon, totnogtoe mi
nister van Financiën van het 
Waalse gewest. Op de stoel van 
Collignon gaat Anselme zitten. 
Verder komen nog de nieuwe
lingen Willy Tamlniaux en Phi
lippe Maboux aan de minister-
bak. De eerste neemt de plaats 
(niet de bevoegdheden) van 
Mathot over, de tweede ver
vangt Di Rupo als Onderwijs
minister. 

Over de toestand binnen de PS, 
leest U verder in de bijdrage 
van Denicte Van Dam. 

LIZIN EN GLUZA 
GETUIGEN 
Nauwelijks was iedereen beko
men van de ontslagen, het be
raad van de PS, de onderhan
delingen met de voorzitters van 
de koalitiepartijen, en de stoe
lendans bij de PS, of daar do
ken alw^eer twee "anonieme ge
tuigen" op. Dit keer zou het 
om PS-kamerlid Anm-Mark Ll-
zln en de Luikse FGTB-topman 
Carol Gluza gaan. Lizin is een 
PS-parlementslid dat tijdens de 
vorige legislatuur staatssekreta-
ris voor Europa '92 geweest is. 
Ook zij had het voor Ancia 

Klopt de verklarinff van 
AffMta-lobbyidt Cywie, "dat we 
Claej hebben gekocht" ? Dan kan 
de SP-vice-premter meteen ook 
inpakken. 

over een smeergeld-koerier, die 
ditmaal niet naar Luxemburg 
maar naar Italië getrokken zou 
zijn. Zijn naam: FernandDetallle, 
onder PS-voorzitter Spitaels de 
penningmeester van de Luikse 
PS-afdeling. Gluza sprak dan 
weer van een koerier naar 
Luxemburg, nl. Francu Pirot, de 
gewezen privé-sekretaris van 
Spitaels. Beide "koeriers" ont-

Binnen de PS heeft het 
Agusta-smeergeld dus nogal 
^vat personen al dan niet letter
lijk in beweging gezet. Het feit 
dat zowel Moureaux, Lizin als 
Gluza, toch niet de kleinste so
cialistische garnalen, \veet had
den van (verschillende!) "koe
riers", en daarbij de namen van 
Coëme en Spitaels genoemd 
worden, doet hemelhoog ver
moeden dat er wel degelijk van 
smeergeld bij de Agusta-koop 
sprake geweest is. 

Een nieu-w element in de 
Agusta-affaire werd bovendien 
door de BRTN-televisie be
kendgemaakt. De redaktie 
kreeg inzage m briefwisseling 

-3 van Agusta-lobbyist in België 
1̂  Georgej Cywie met Agusta, waar-
& uit blijkt dat de Italiaanse he-
£ likopterfabrikant in '88 langs 
— twee kanalen (Cywie en een 

voorlopig onbekend kanaal) 
haar waren aan de Belgische 
regering trachtte aan te prij
zen. Er zou ontevredenheid ont
staan zijn over de door C3rwie 
bereikte resultaten, waarop 
Agusta besloot via een andere, 
tweede weg hetzelfde doel te 
bereiken. 

Of die tweede weg naar Eko-
nomische Zaken leidt, is slechts 
een vermoeden. De socialisti
sche vice-premier Willy CLaej 
leidde toen dat departement. 
C3rwie heeft aan Ancia ver
klaard dat "de Vlamingen 
pro-Frand waren en gekocht moei
ten worden. Het ut daarom dat we 
Claeö hebben gekocht." Hoe ? Met 

smeergeld ? Met kompensaties ? 
Vragen die nog geen antwoord 
kregen. 

Op het kabinet-Claes was een 
ambtenaar van PS-signatuur, 
Jacquet Jacobs, verantwoordelijk 
voor het Agusta-dossier. Deze 
Jacobs zou Agusta bevoorde-
ligd hebben. Ook hier rijzen 
vragen: in opdracht van wie ? 
Was Willy Claes daarvan op de 
hoogte ? Het zou \vel eens kun
nen dat het Agusta-schandaal 
ook andere koppen doet rollen 
dan de drie Guy's. 

Of het Agusta-dossier en de 
moord op Cools met elkaar ver
band houden, is nog helemaal 
niet zeker. Alvast Lizin beweert 
van wel. In het dossier van An
cia zou volgens Lizin een ver
klaring zitten van Detaille die 
aantoont dat er een band be
staat tussen Agusta en de moord 
op Cools. Er zijn getuigenissen 
die erop wijzen dat een deel 
van het Agusta-smeergeld (het 
deel voor Cools?) verdwenen 
18. Hierin kan een mogelijk mo
tief voor de moord op Cools 
schuilen. Maar dit is slechts spe-
kulatie. Minder spekulatief lijkt 
^vel het feit dat de drie Guy's 
nog niet zo snel aan een po
litieke come-back moeten den
ken. Van de speciale kamer-
kommissie verwachtte men dat 
ze Coëme dinsdag naar het Hof 
van Kassatie zou sturen. 

Maar zover liet Coëme het niet 
komen. Hij hield de eer aan 
zichzelf en vroeg zelf om z'n 
doorverwijzing naar Kassatie. 

(Pdj) 

,,LES WALLONS SONT FACHÉS" 

IS DE PS GEKRAAKT? 

De jongste tijd werd mij her
haaldelijk door Vlaamse joer-
nalisten de vraag gesteld hoe 
de Waalse publieke opinie rea
geert op het Agusta-dossier en 
de politieke krisis. 

Omdat dé pubheke opinie niet 
bestaat heb ik loch maar ge
probeerd om via interviews 
met mensen in de straat en po
litieke observatoren een zeker 
zicht te krijgen op wat „dé Wa
len" denken over dit benarde 
dossier. 

,,Les Wallons sont fachés", dat 
is misschien wel de meest ge
hoorde uitspraak. De Walen 
zijn k\vaad omdat Wallonië dit 
korruptieschandaal wel echt 
kon missen. Wallonië zet de 
jongste jaren alle zeilen bij om 
zich uit het ekonomisch moe
ras te trekken, om zich een po
sitief en dinamisch imago aan 
te meten. De keuze van Spit
aels voor het voorzitterschap 
van de Waalse regering ge
tuigde hiervan. 

De Walen zijn kw^aad op het 
PS-apparaat, op de drie Guys 
en ook wel op de pers, zeker 
de Vlaamse. 

Kwaad op het PS-apparaat 
omdat eens te meer blijkt dat 
alles zich afspeelt in gesloten 
cenakels en de basismilitant als 
onmondig wordt beschouwd. 

Kwaad op de drie Guys om
wille van hun politieke fout: 

ze hadden zelf en vee! eerder 
hun parlementaire onschend
baarheid moeten opgeven. 
Door hun koppige houding 
hebben ze veel krediet bij de 
basismilitant verloren. 

Kwaad op de pers, zeker op de 
Vlaamse omdat er een amal
gaam wordt gemaakt van alles 
en nog wat, omdat Wallonië 
wordt vergeleken met Italië en 
de PS met een maffieuze par
tij. Of nog omdat men de ,,drie 
Guys" gelijkstelt met dé PS, 
en de PS met Wallonië. Ook 
omdat dit dossier koren op de 
molen is van de - Vlaamse -
separatisten, want kijk eens: 
,,De Walen verkwisten niet al
leen ons sociaal zekerheidsstel
sel, maar bovendien zijn ze 
korrupt". 

Het dossier is in Wallonië dus 
zeer zwaar geladen o.a. om
wille van de personallsering 
ervan: de drie topfiguren van 
de PS die niemand onberoerd 
laten enerzijds en onderzoeks
rechter Ancia. 

Guy Mathot, geen verwonde
ring, „dat wa,.i te verwachten"; 
Guy Coëme, algemene ver
wondering, „dat hadden we toch 
niet gedacht" en Guy Spitaels, 
een zeker leedvermaak, „einde-
Lijk wordt hij van .zijn troon ge
haald" maar ook bezorgdheid 
voor de gevolgen ervan voor 
Wallonië. Spitaels was toch de 
belichaming van een Wallonië 

,dat durft". Er is een gebrek aan 
politiek hoogstaand personeel 
in Wallonië. 

Véronique Ancia, sommigen 
zien haar als een Robin Hood, 
zij — als vrou'w en moeder van 
twee kinderen — neemt het op 
tegen de groten. De magistra
tuur krijgt opnieuw meer ge
loofwaardigheid. Zij ontkracht 
de stelling van De Standaard 
dit titelde: ,,Luikse schandalen 
kraken de PS". Ancia is Luiks, 
Spitaels en Coëme behoren 
niet tot de Luikse PS-federa-
tie. 

Anderen menen dat Ancia een 
politieke fout begaat - of is 
het een goed uitgekiende stra
tegie ? - door het onderzoek op 
de PS te richten. Ingewijden 
zijn ervan overtuigd dat er nog 
andere koppen zullen vallen, 
m andere partijen, maar on
dertussen heeft de PS de eer
ste schokken gekregen. Het is 
opvallend, menen sommigen, 
hoe afstandelijk de traditionele 
Waalse oppositiepartijen — 
PSC en PRL — zich gedra
gen hebben. Sommigen zien 
hier een vorm van Waalse so
lidariteit in die uitstijgt boven 
de partijbelangen. „Het schip 
mag niet zinken". Anderen zien 
hierin een angstrefleks: het 
dossier Agusta zal nog lang 
aanslepen en nog veel modder 
naar boven brengen. De storm 
kan terug oplaaien maar deze 

keer neerkomen op anderen. 

Wat met het PS-apparaat? 
Sommigen zien de huidige kri
sis als het begin van het -weg-
slinken van de machtige par
tij. Anderen beweren dat de 
PS al zwaardere krisissen heeft 
doorgemaakt en ook deze te 
boven zal komen. 

De PS is een ietwat biezon-
dere partij: ondanks alle onge
noegen bij de basismilitanten 
hernieuwden deze toch telkens 
opnieuw hun trouwbelofte. Er 
is altijd wel een reden te man
den: ofwel omdat men op ver
andering hoopt, ofwel omdat 
men zich optrekt aan een aan
tal PS-figuren die zelf het 
PS-apparaat bekritiseren zo
als J . Happait en J . -M. De-
housse, ofwel omdat men ge
hecht is aan zijn burgemeester 
— de Waalse PS heeft vele mu-
nicipalisten - , ofwel omdat er 
geen alternatief is. Voor velen 
is het ook een kwestie van poli-
tiek-maatschappelijk realisme. 
Want wat indien de partij haar 
macht verliest? Dan zet men 
de deur open voor extreem 
rechts, krijgt men af te reke
nen met een politieke versnip
pering zoals in Vlaanderen. In 
een tijd van ekonomisch verval 
en politieke schandalen blijft 
de afwezigheid van extreem 
rechts in Wallonië een bron 
van fierheid voor de Walen. 
Of misschien is het allemaal 

een sociaal-psychologische fe
nomeen: In een tijd van alge
hele onzekerheid klampt men 
zich vast aan en identificeert 
men zich met personen en kol-
lektieve strukturen die een ge
voelen van macht, zekerheid 
en bescherming bieden. En zo
lang het klassebewustzljn en de 
sociaal-ekonomische dimensie 
het halen op het „nationale" 
be-wustzijn, is de kans klein dat 
extreem rechts die rol kan ver
vullen. 

Dit alles neemt niet weg dat 
de partij voor vernieuwing zal 
moeten zorgen. Het tij zou wel 
eens kunnen keren. De basis
militanten vragen al sinds zo 
lang een diepgaand debat over 
het socialisme én de Interne 
demokratlsering van de partij. 
Naast zovele andere breuklij
nen binnen de PS, is deze tus
sen het,,socialisme de gestion" 
en het ,,socialisme de con\'ic-
tlon" een van de belangrijkste 
aan het worden. De basismili
tanten zijn het beu alles op te 
offeren aan de „ekonomische" 
logika, velen zien het verschil 
niet meer tussen de PS en 
de andere klassieke partijen. 
De PS zal deze vraag naar 
een diepgaand maatschappe
lijk debat moeten beantwoor
den wil ze de trouv/belofte van 
haar militanten nogmaals her
nieuwd zien. 

Denise Van Dajn 
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AL GEHOORD VAN "INTERKULTURELE BEMIDDELAARS"? 

Staatssekretaris in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Vu: An-
cuiiix (VU) maakte verleden 
week de resultaten bekend van 
een onderzoek naar de tewerk-
stellingsmogelijkheden van mi
granten als interkultureel beniid-
oelaar in de Brusselse gezond
heidszorg. 

Men stelde immers vast dat mi
granten een grote drempelvrees 
hebben voor ziekenhuizen en 
andere gezondheidsinstellin
gen, en dat ze daar vaak moei
lijkheden ondervinden om be
grepen te worden. Om dit pro
bleem op te lossen werd een 
projekt interkulturele bemidde
ling opgestart. Dat heeft de be
doeling een beter onthaal te kre-
eren in de gezondheidszorg, de 
drempel ervan te verlagen, en de 

Sindé eind '92 zijn al 7 Marokkaatwe en J Tiirkje bemiddelaard aan de dlag in gezondheiddin^teiiingen 
in het Briuéelö gewedt. 

gebrekkige kommunikatie tus
sen hulpverleners en de Brus
selse patiënt van buitenlandse 

oorsprong te verbeteren. Want 
door deze problemen bereiken vooral 
de BrMóeUe Nederlanddtalige In-

dtellingen de migranten niet, vindt 
Vic Anciaux. De kulturele be-
middelciars zijn allemaal mi-

OVER HET MAKEN VAN 
DIPLOAAATIEKE SYNTESEN 

E^n van de moeilijkste oefe
ningen die men bij het bestu
deren van de internationale 
betrekkingen kan maken is: 
het maken van de enig juiste 
syntese, het opstellen van een 
model, het beschrijven van 
een samenvatting waarin alle 
belangrijke elementen zijn sa
mengebracht. De bedoeling 
is: juist te begrijpen wat er ge
beurt en misschien ook voor
uit kijken naar de gegevens 
waarmee de internationale 
politiek zal bedreven worden 
want ook daar is politiek het 
maken van keuzen, op basis 
van juiste beoordelingen. 

Eén van de figuren die ik in 
dit opzicht altijd graag heb 
bezig gehoord of wiens ge
schriften ik met belangstel
ling heb gelezen is Thierry de 
Montbrial, een Fransman die 
direkteur is van het befaamde 
In^ititut frangau) dej relations in-
ternatwnalej. Deze elegante 
vijftigjarige professor, lid van 
de Académie des Sciences 
morales et politiques, tracht 
in zijn tijdschrift RainaeJ se
dert meer dan 10 jaar voort
durend dergelijke ekonomi-
sche en politieke syntesen van 
de wereldaktualiteit op te 
stellen. Het is met andere 
woorden zijn job ge\vorden 
om de internationale proble
men regelmatig te resumeren. 

Als je dus •wil weten wat er op 
dit ogenblik op enkele jaren 
vóór het einde van deze eeu^w 
internationaal werkelijk van 
prioritair belang is dan moet 
je bij hem te rade. Welnu zie
hier een resumé van de inter
nationale prioriteiten die hij 
op een lijstje stelt wanneer hij 
op het onverwachts zou on
dervraagd worden naar wat 
er op het diplomatieke vlak 
de eerstkomende jaren deter
minerend zal zijn. 

Zijn uitgangspunt is Europa. 
Wij worden op dit ogenblik 
tenminste op drie -wijzen in 
een internationale tang geno
men. De val van het Sov-
jet-imperium beïnvloedt ons 
rechtstreeks, van binnenuit in 
Europa zelf. Daarnaast wor
den wij rechtstreeks bedreigd 
door de spektakulaire ekono-
mische vooruitgang van som
mige Aziatische landen. Ten
slotte komt vanuit het Zuiden 
het gevaar van islamitisch in-
tegrisme opzetten. 

Welke zijn dan voor Europa 
de absolute prioriteiten ? Vol
gens Thierry de Montbrial 
zijn er twee. Vooreerst komt 
het er op aan het Verdrjig 
van Maastricht fatsoenlijk te 
realiseren en dat betekent in 
drie richtingen werken. De 
gemeenschappelijke buiten
landse en veiligheidspolitiek 
vind hij, w^aarschijnlijk den
kend aan Joegoslavië, het be
langrijkste. Daarnaast: het 
tot stand brengen van de ge
meenschappelijke munt. Mis
schien moeten er toegevingen 
gedaan w^orden op het stuk 
van de data 1996-98 die daar
voor zijn voorzien. Ten derde 
is het belangrijk dat de Euro
pese Unie het fenomeen van 
de uitbreiding behoorlijk zou 
weten te verwerken. Dit -wil 
zeggen dat niet te snel mag 
te werk gegaan worden om 
het gevaar te vermijden van 
interne verzwakking van de 
Gemeenschap. 

De tweede grote opgave be
staat in het uitwerken van de 
juiste strukturen om een eko-
nomische konjunkturele kri-
sis in de toekomst te kun
nen verhinderen. Het kern
probleem in dit verband is na
tuurlijk de enorme Europese 
werkloosheid -weiarop door de 
Europese instellingen en door 
de lidstaten gezamelijk in drie 

richtingen zou moeten ge-
•werkt worden: de opvoe
dingssystemen moeten aan de 
ekonomische realiteiten aan
gepast worden, de sociale be
scherming behoorlijk gere
geld en de openbare financiën 
moeten zowel langs de in
komsten als de uitgavenzijde 
op punt worden gesteld. 

Het klinkt allemaal eenvou
dig maar ik denk dat, bij de le
zing van deze ontleding wei
nig kan worden ingebracht 
tegen de door Thierry de 
Montbrial opgestelde priori-
teitenschaal. 

Zij verschilt vanzelfsprekend 
van diegene die traditioneel 
gevolgd wordt door ons als 
nationalisten die als uitgangs
punt van onze sjmtese het be
lang van een Europese regio 
(dus van Vlaanderen) priori
tair stelt. Naar mijn gevoel 
moeten de twee elkaar aan
vullen: het zou onverstandig 
zijn als Vlaams-nationalist om 
vanuit het Vlaams standpunt 
te vertrekken zonder te weten 
in wat voor Europese scena
rio je op den duur zal moeten 
optreden. 

Anderzijds is het syn-
tese-beeld van Thierry de 
Montbrial ook niet volledig 
als het niet ^vordt doorge
trokken, langs de paden van 
de subsidiariteit en de demo-
kratie, doorheen de gevaren 
van het demokratisch deficit 
en van het over-benadrukken 
van de rol van internationale 
organismen en van de staats
soevereiniteit. Ook hij kan 
het bestaan van de regio's en 
de diversiteit in Europa niet 
loochenen en zijn analyse zou 
dus volledigheidshalve tot in 
de regio's en de afzonder
lijke Europese kuituren moe
ten doordringen. 

Zo kan Thierry de Mont

brial natuurlijk niet leven op 
een ongenuanceerde manier 
met de thesis van de Ameri
kaan Francis Fukuyama die 
er vanuit gaat dat de overwin
ning van de Westerse demo-
kratie langzamerhand door 
de ganse wereld kan gevierd 
worden. Alsof onze Westerse 
demokratie voor alle landen 
en gebieden ter wereld alleen 
heilbrengend was. Thierry de 
Montbrial onderstreept bij
voorbeeld dat vele landen 
slechts tot ekonomische wel
vaart komen op bcisis van min 
of meer autoritaire regimes 
(zoals bijvoorbeeld Chili). De 
demokratie ontstaat dus vaak 
als een gevolg van ekono-
misch sukses en niet omge
keerd, zoals wij in het Westen 
steeds denken. 

ZocJs vele specialisten is ook 
Thierry de Montbrial van me
ning dat de prioriteit der pri
oriteiten voor ons dus ligt in 
de bouw en versterking van 
de Europese Unie. Persoon
lijk ben ik het steeds met 
hem eens geweest. Persoon
lijk heb ik ook steeds de drie 
pijlers van het Verdrag van 
Alaastricht als een minimum 
aanzien. In deze overtuiging 
w^ord ik gesterkt door de le
zing van de Montbrials ge
schriften en, meer nog, van 
het Witboek van voorzitter 
Delors. Van de talrijke doku-
menten die de Europese Ge
meenschap produceert is dit 
Witboek van december 1993 
één van de naar mijn gevoel 
meest gezaghebbende synte
sen die men op dit ogenblik 
kan maken. Daarover moe
ten -wij het de volgende keer 
eens hebben. ,,Sine Lra et stu
dio" (zonder toorn en partij
digheid), zoals Horatius zou 
gezegd hebben. 

Hans D e Belder 

grantenvrouwen, waardoor het 
projekt ook tegemoetkomt aan 
een andere doelstelling: de te
werkstelling voor maatschappe
lijk achtergestelde groepen. 

De opdracht van de interkul
turele bemiddelaars bestaat uit 
een vijftal taakkomponenten: ze 
dienen de migranten voor te 

- | lichten over het gebruik van 
I de gezondheidszorg; ze vormen 
5 de zorgenverstrekkers (bvb. in-
o zake migratiegeschiedenis, het 
A omgaan met buitenlandse pati

ënten, e t c ) ; ze plegen overleg 
met de hulpverleners; ze tolken 
wanneer patiënt en zorgverle
ner eikaars talen niet spreken; 
ze nemen het op voor de patiënt 
indien die, om welke reden ook, 
niet tenvoUe voor z'n rechten 
kan opkomen. 

Sinds 15 december 1992 zijn al 7 
Marokkaanse en 3 Turkse vrou
wen aan de slag in het projekt 
in het hoofdstedelijk gewest. Ze 
hebben het statuut van gesko. 
Momenteel lopen 10 IB's stage 
in ziekenhuizen, een huisart
senpraktijk en een Dienst voor 
Geestelijke Gezondheidszorg. 
In de preventieve sektor zijn 
eveneens stageplaatsen voor
zien in de centra voor medisch 
schooltoezicht, een centrum 
voor tbc-bestrijding en in centra 
van Kind en Gezin. Daarnaast 
werken enkele IB's in zieken
fondsen. 

Volgens Vic Anciaux geeft het 
invoeren van deze interkultu
rele bemiddeling een bijzondere 
dimensie aan het karakter van 
de Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel. Op die manier wordt dui
delijk aangegeven, zo meent de 
gewezen VU-voorzitter, dat 
Vlaamde BrujMLuirj kiezen voor 
een open en verdraagzame .lamenle-
ving waar ieder, ongeacht afkonut, 
welkom u>. 

Al bij al blijft het een spij
tige vaststelling dat het Brussels 
gewest verdienstelijke pogingen 
onderneemt om de kommuni-
katieproblemen die migranten 
in de gezondheidssektor onder
vinden op te lossen, maar dat 
de Vlamingen in de hoofdstede
lijke eksekutieve er niet in sla
gen hemeltergende overtredin
gen van de taalwet, zoals bij de 
benoemingen in de OCMW's, 
de wereld uit te helpen. Door 
de onwettige benoemingen in 
de OCMW's van Nederlands
onkundig personeel kunnen 
Vlamingen in de ziekenhuizen 
van de OCMW's vaak ook niet 
terecht in hun taal. 

Ondanks herhaaldelijke inter
pellaties van Agalev-raadslid 
Cauwelier over deze zaak, en 
de bemiddelingspogingen van 
Vic Anciaux en andere Vlamin
gen in de hoofdstedelijke ek
sekutieve, blijft deze schanda
lige toestand onveranderd. We 
meldden u twee weken geleden 
dat VU-staatssekretaris Vic An
ciaux tegen dit onrecht klacht 
neergelegd heeft bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. 
O p de perskonferentie van Vic 
Anciaux bevestigde een inter
kultureel bemiddelaar dat het 
reeds voorviel dat Vlamingen 
die gekonfronteerd worden met 
Franseentalig medisch perso
neel, een beroep doen op de 
IB-migrantenmeisjes. Dat is 
volgens Vic Anciaux uiteraard 
niet de hoofdbedoeling. 

(Pdj) 
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WIJIMIOPA 
BIJ EEN ARTIKEL VAN GUY HERAUD 

HET SYNDIKALISME DER PARVENU'S 
Prof. dr. Guy Héraud L) altijd het beUilöteren of het lezen 
waard. Onlange kregen wij een artikel onder ogen dat hij 
geschreven heeft voor het Fran^-Boókuche blad Enhata. 
Omdat zijn betoog zv aktueel u>, zijn wij zo vrij, het 
hieronder damen te vatten. 

H et artikel gaat namelijk 
in tegen de huidige nei
ging, de „verbrokkeling" 
van het voormalige, tota

litaire, diktatoriale sovjet-rijk te 
betreuren en de vele verknechte 
volkeren met de vinger te wijzen 
omdat (ook) zij onafhankelijk 
v^öllen worden of blijven. 

Ten behoeve van een ^veste^s 
publiek dat bij het horen van het 
woord ,,nationalisme" aan het 
groepsegoïsme van een staats-
bevolking pleegt te denken als 
het al niet cian een zachtere 
vorm van racisme is, poogt Guy 
Héraud voor de zoveelste maal 
een aantal waanbeelden hier
over te verdrijven. 

WAAROM TOCH 
ONAFHANKELIJKHEID? 
Als inleiding geeft hij een ant
woord op de vraag waarom elke 
gemeenschap met een eigen taal 
(soms met een aparte gods
dienst) naar onafhankelijkheid 
streeft. 

Dit luidt: zonder onafhankelijkheid 
valt zulke gemeendchap ten prooi 
aan een andere. Het overheer
sende volk streeft naar de ver
nietiging van het overheerste; 
niet noodzakelijk naar zijn uit
roeiing - al komt dit voor - maar 
naar de verdwijning van wat 
zijn wezen uitmaakt: zijn be-
wxistzijn, zijn waardigheid, zijn 
objektieve kenmerken (taal, 
kuituur, geschiedenis, mythen). 

De hiertoe aangewende mid
delen variëren van ge'weld en 
bedreiging tot schijnheilige en 
voorlopige toegevingen. 

Wie er de geschiedenis én de 
aktualiteit op naslaat, kan niet 
buiten het besluit dat het in 
de betrekkingen tussen volke
ren vrijwel nooit anders geweest 
is. 

De overheersende volkeren zijn 
die welke hun eigen staat heb
ben verworven. Hierdoor kun
nen zij zich organizeren (met 
een regering, rechtbanken, po
litie, een leger) en hun macht 
uitoefenen onder de vlag van de 
wettelijkheid. E^n wet hoeft niet 
noodzakelijk ö/zrechtvaardig te 
zijn. Tegenover volkeren zonder 
staat en nationale minderheden 
is ze het vaak. Dit leidt on
vermijdelijk tot opstanden. Die 
komen nog eerder voort uit het 
gevoel, als minderwaardig be
handeld te worden en als groep 
geen toekomst meer te hebben, 
dan uit de talloze leden van een 
minderheidsgroep gebukt gaan. 

Overheersing naar binnen toe 
gaat samen met soevereiniteit 
naar buiten. Soevereine staten 
steunen elkaar in hun respek-
tieve overheersing (,,geen in
menging in binnenlandse aan
gelegenheden "). 

Mooi voorbeeld: de aan klein
geestigheid grenzende voor
zichtigheid die de westerse kan
selarijen cian de dag leggen te
genover het onafhankelijk
heidsstreven van de republie
ken uit wijlen de Sovjet-Unie 

en Joegoslavië. 

Maar de reden moeten ŵ e niet 
ver zoeken: het zou hen op hun 
beurt kunnen overkomen! 

Dit geldt evenzeer voor de 
ex-koloniale als voor de tradi
tionele soevereine staten. 

FOEFJES 
Soevereine staten beschikken 
over het nodige desnoods mili
taire ge-weld om hun gezag te 
handhaven. Maar hun arm is 
langer dan dat. Zij brouwen 
een hele vi'oordekraam en een 
hoop valse denkbeelden om hun 
voorrechten te bestendigen. 

Wij zetten er enkele op een rij-
tje. 

/. Ze doen tiuöendtaaté recht door
gaan voor volkerenrecht. 

Het volkerenrecht is in feite 
niets anders dan het S3mdikaat 
van hen die aan de macht ge
raakt zijn. Het is immers door 
die soevereine staten uitge
dacht, aan de hand van hun 
gewoonten, van de verdragen 
die zijn onder elkaar hebben af
gesloten en van de organizaties 
die ze opgezet hebben. 

Welisw^aar is het bestaan van 
heel wat staten gerechtvaardigd 
doordat zij overeenstemmen 
met echte naties. Hun grenzen 
echter vallen daar zelden mee 
samen. 

Het verschil tussen beiden 
gaapt soms zo wijd dat sommige 
staten (in het officiële woordge
bruik ,,naties") een samenraap
sel geworden zijn van volkeren 

Prof. dr. Guy Héraud tracht al jaren lang ietö te doen aan de wcuinbeetden over "iiatwnaUdme" die bij 
een groot deel van de Wejterde opinie door het hoofd jpoken. 

die nooit hebben willen samen
leven of het niet meer willen; 
zie ex-USSR, Joegoslavië, Cy
prus. Andere w^ankele: België, 
Kanada. 

Zijn er eensdeels staten die meer 
dan één volk omvatten, er zijn 
anderzijds ook volkeren zonder 
staat: Basken, Katalanen, Ibo's, 
Koerden en Tibetanen w^achten 
nog steeds op het statuut van 
soevereine staat dat de U N O 
w é̂l gegund heeft aan Kiribati 
(64.000 inwoners), Tuvalu 
(8.500) en Nauru (8.100). 

Door te spreken over ,,inter
nationale gemeenschap" en „in-

De Turkje eerste minister Tanóu CiUer beroept zich op de " niet-dij-
kriminatie van perdonen " om de Koerden hun zelfbejchikkingdrecht 
te ontzeggen. 

teTnati/}naal recht" i.p.v. over 
„statengemeenschap" en „inter-
dtaatdrccht" doet men de goe
gemeente geloven dat de U N O 
louter naties groepeert. In feite 
is het de ontmoetingsplaats van 
alleen maar soevereine machts
centra; of die nu echte naties 
vertegen-woordigen (Duitsland, 
Japan, Portugal) dan wel louter 
samenraapsels (Cyprus, Joego
slavië). Inmiddels zitten nog al
tijd pechnaties in het vagevuur 
te wachten: Basken, Koerden, 
Tibetanen en tot vóór kort de 
Balten en zovele andere buiten 
Europa. 

2. De eiten van de verdrukten brand
merkt men aU „nationaluinu" ter
wijl het nationaluime van de par-
venu'd „wettelijke soevereiniteit" 
heet. 

We hebben hier eens te meer te 
maken met de parabel van de 
splinter en de balk. Tot de tan
den bew^apende staten, in staat 
om onze planeet verschillende 
keren te doen ontploffen, goe-
lagstaten, staten die er niet aan 
denken hun kolonies los te la
ten, gaan door voor eerbare 
partners. Volkeren die tot een 
langzame of brutale dood (door 
eerstgenoemden) veroordeeld 
•worden zijn ongewenste op
roerkraaiers. 

Hoe vaak leest men in de pers 
geen uitdrukkingen als ,,het ge
vaar van het separatisme", de 
,,kanker van de nationalismen', 
het ,,onderliggend racisme van 
de etnische bewegingen", het 
,,primaire antikommunisme van 
de onafhankelijkheidsbewegin
gen in de Sovjet-Unie" en der
gelijke meer. 

Het mooiste van al is dat deze 
venijnige etikettenplakkerij uit
eindelijk inslaat... tot op de dag 

_ dat een van die uitgejou^vde vol-
0 keren er in slaagt zich te bevrij-
Iden. 

Dan slaat als bij toverslag al
les om. Rode tapijten -worden 
uitgerold, het vaderlandse lied 
gespeeld. De gearriveerden ver
zekeren dat zij altijd al toege

wijde vrienden ge\veest zijn van 
het bevrijde voUt. Als alles goed 
en -wel in orde is, haast men 
zich om het nieuwe klublid te 
,,erkennen". Voordien had men 
voor ditzelfde volk alleen sar-
kasme, vernederingen en veron
achtzaming over. Nadien drijft 
men de schijnheiligheid zo ver, 
het met w^erelds vertoon te ont
halen. 

3. Ze suggereren dat de bescherming 
van het individu de enige denwkra-
tuche, progressiituiche, edele wijze 
van optreden ui, terwijl de groepsge
wijze beschennuig van minderheden 
naar apartheid of racume ruikt of 
op zijn best naar verdacht recht. 

Dit standpunt is de verwezen
lijking van de meest verbijs
terende handige bedriegerstoer 
die na de jongste wereldoorlog 
werd uitgehaald. De overwin
naars hebben toen het stelsel 
van de groepsbescherming der 
minderheden, ingevoerd door de 
Volkerenbond, verdraaid tot het 
beginsel van de niet-diskrimi-
natie der personen. Dit begin
sel vindt men terug in grond-
w^etten; ook in artikel 14 van 
de Europese overeenkokmst be
treffende de mensenrechten. 

Dit laatste suggereert dat staat
loze natiën en nationale minder
heden beschermd worden door 
de Overeenkomst van Rome. 
Welnu, het tegenovergestelde is 
waar. 

De Overeenkomst verplicht de 
staten geenszins rekening te 
houden met taal en kuituur van 
de minderheden. Zij verplicht 
ze alleen, hen niet anders te be
handelen dan de meerderheid, 
dus bv. in dezelfde taal! Zo
doende worden ze door assimi
latie tot verdwijning gedoemd. 
Het scheelt niet veel of die sta
ten, die nationale minderheden 
toch een plaats inruimen, krij
gen het verwijt te horen dat ze 
die mensen in een ,,getto" ste
ken ! 
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WIJiElOPA 
De niet-diskriminatie van per
sonen is waarlijk een van de 
meest bewonderenswaardige 
schelmenstreken van de mo
derne tijd (1). 

4. Ze beweren dat onafhankelijk
heid voor nietj nodig u; autonomie 
voLtaat. 

Soms wordt de separatistische 
druk erg zwaar. Dan moeten 
sommige staten ballast afwer
pen. Om de lastigaards te kal
meren wordt hen „autonomie" 
beloofd of enkele „minderheids-
waarborgen". Dit is als het ware 
een tweede verdedigingslijn 
waarop de overheersende staat 
zich node terugtrekt (terzijde, 
Frankrijk houdt nog steeds zijn 
eerste lijn). 

Autonomie en onafhankelijk
heid zien er uit als verwante 
begrippen. Toch bestaat tussen 
beide niet een graadverschil 
maar een diepe kloof. 

Inderdaad, een autonoom ge
bied maakt verder volledig deel 
uit van de staat. Deze blijft daar 
meester met zijn bestuur, zijn 
politiediensten en zijn leger. En 
bij middel van zijn voogdij recht 
kan de staat de uitoefening van 
de zogezegd overgedragen be
voegdheden helemaal verlam
men. Val d'Aoste is daarvan een 
typisch voorbeeld. 

Op ekonomisch en financieel 
gebied biedt autonomie vaak 
voordelen; op etnisch gebied 
vooral nadelen. Autonomie wiegt 
in jlaap. Wat zien wij vandaag, 
nu in Europa overal een vrij-
heidswind opsteekt ? Partijen, 
die vroeger voor onafhankelijk
heid of voor een sterke auto
nomie opkwamen, spelen in de 
kaart van hun overheersers: de 
PNV in Spaans Baskenland, de 
SVP in Zuid-Tirol en een ge
deelte van de Union Valdotaine 
in Italië. 

Autonomie die geen tussenstap 
wordt naar onafhankelijkheid 
verwordt gemakkelijk tot een 
zoethoudertje. 

5. NatwnaLume = balkanizering. 

Dit paniekerig refreintje slaat 
bij de openbare mening goed 
aan. Het slagwoord wordt 
overal gehoord: in Frankrijk, in 
de ex-Sovjet-Unie, in de VSA, 
m Joegoslavië (ook in België, 
nvdr). 

Vóór de staatsgreep botste Bo
ris Jeltsin in het Westen op 
haat. Men verkoos Gorbatsjov, 
die nochtans Litouwers het ver
moorden en voor de onafhan
kelijkheid van de Baltische re
publieken onmogelijke eisen 
stelde. Deze haat ontsproot aan 
de westerse, vooral Franse, be
zorgdheid, aan de grenzen van 
de Sovjet-Unie niet te laten ra
ken. De duidelijke voorkeur van 
het Elysée voor een door Ser
viërs overheerst Joegoslavië, 
dat niet mocht,,ontwricht" wor
den, komt uit hetzelfde potje. 
Dat Slovenen en Kroaten dan 
naar hun vrijheid konden flui
ten, is de prijs die zij meiar moes
ten betalen voor ,,stabiliteit in 
Europa". 

Die balkanizering is helemaal 
niet het gevaar waarmee men 
zwaait. 

I. Grenswijzigingen doen met 
altijd nieu^ve staten ontstaan. 
Indien Zuid-Tirol (opnieuw) bij 
Oostenrijk komt, Moldavië bij 
Roemenië en Kosovo bij Alba
nië, komt er geen verandering 
in het aantal staten. Sedert de 
versmelting van de twee Duits
landen is er één staat minder. 

Indien Turks Cyprus naar Tur
kije gaat en het Griekse deel 
naar Griekenland, valt er nog 
één weg. 

2. Het aantal echte naties in Eu
ropa ligt niet veel hoger dan dat 
van de staten. Met Rusland in
begrepen zijn er AA tegenover 
36 staten. 

Deze rijke verscheidenheid zal 
binnen een Europese federatie 
tot een eenheid komen. Indien 
de bevrijding van de volkeren 
en volksgroepen gepaard gaat 

met een ernstige Europese op
bouw, kan er geen sprake zijn 
van balkanizering; 

3. Het is zo dat in een federa
tie een toename van het aantcil 
deelstaten tot versterking van 
de centrale macht voert. 

Als voorstanders van etnische 
bevrijding zouden dus wij, niet 
de tegenstanders van etnische 
vrijheid, moeten vrezen voor 
een groter aantal volksstaten in 
Europa. 

Etnisme en federalisme gaan sa
men. De meeste staatloze volke
ren hebben dit goed begrepen. 
Zij lopen warm voor een Eu
ropa der volkeren terwijl de soe
vereine ,,naties" Frankrijk en 
Groot-Brittannië aan Europa 
slechts lippendienst bewijzen: 
diezelfden die met ,,balkanize
ring" zwaaien en deze tevens in 
stand houden door een federatie 
tegen te houden. 

Indien de mensen dit tegenstrij
dig gedrag en al die foelies zou
den doorhebben, zou het met 

het aanzien van vele soevereine 
staten snel bergaf gaan. 

Helaas, staten verstaan de kunst 
en beschikken over de midde
len om hun openbare mening 
stelselmatig te misleiden. 

Karel Jansegers 

(I) Turkije'ö eerdte-miniiter me
vrouw Ciller leverde van deze stelling 
nog onlange een illiutratie vóór de 
BRTN-telev'uu tijdend een vraagge
sprek over het zelfbeschikkingsrecht 
der Koerden. ' 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak aport. 

Tot voor kort was het begrip "netwerk" iets typisch voor de textielwereld 

Tegenwoordig is het verweven met het hele bedri|f$leven 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 in grote mate de doeltreffendheid 

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kan worden op 

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

woordeli|ken een gesprekspartner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcatel, de wereldleider in telecommunicatie, is 

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

en diensten Daardoor beschikt Alcatel Bell over een rijkdom 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 A T E L 

BELL 
Francis Wellesplein 1, Afd GC - 2018 Antwerpen - Tel. 03/240 83 62 - Fax 03/240 99 22 

WOENSDAG 26 JANUARI 1994 



WAT MET HALSE REGIO 
NA SPLITSING? 
Juul Denaeyer (VU-provincie-
raadslid), Eric De Greef (voor
zitter VU-Buizingen), Nora 
Denutte (voorzitter VU-Halle) 
en Gaston Luyckx (voorzitter 
VU-Lembe.ek) publiceerden 
namens hun afdelingen vol
gende persmededeling omtrent 
de toekomst van Halle en om
geving in het kader van de op
richting van de provincie 
Vlaams-Brabant. 

De VU-afdelingen van 
Groot-Halle zijn van oordeel 
dat de dtad Halle, als meest zui
delijke stad van Vlaanderen en 
van Vlaams-Brabant, moet aan
geduid worden voor het onder
brengen van een provinciaal bij--
huid voor de nieuwe provincie 
Vlaams-Brabant. 

De VU vindt dat dit bijhuis in 
de eerste plaats gemakkelijk be
reikbaar moet zijn, zowel met 

het openbaar aL het partikulier 
vervoer. Daarom is Schepdaal, 
voorgesteld door de huidige 
provinciale meerderheidspar
tijen, een ongelukkig voorstel 
dat niet beantwoordt aan deze 
primordiale voorwaarde. Halle 
is -wéX gemakkelijk bereikbaar van
uit het hele arrondissement. De 
stad Halle is tevens het belang
rijkste regionaal centrum van de 
Zennevallei en het Pajottenland 
en dit op elk gebied: administra
tief, kommercieel, sociaal-eko-
nomisch, toeristisch en kul-
tuur-historisch. 

BEERSEL OPOFFEREN 
AANDEVERFRANSING? 
De VU pleit daarom voor het 
onderbrengen van het provinci
ale bijhuis van de nieuwe pro
vincie Vlaams-Brabant in de 
stad Halle. Het Halse schepen-
koUege moet hiervoor kracht
dadig haar kandidatuur verde
digen. 

De VU verzet zich eveneens 
met klem tegen de inplanting 
van een zgn. transferium te 

JANUARI 
Vr. 28 GAVERE: Nieuwjaarsre
ceptie (19u.) gevolgd door Kaas-
avond (20u.30). In „'t Oud Asper, 
Kapellestraat 21 te Asper. Org.: 
VU-Groot-Gavere. Inschrijven bij 
bestuursleden vóór 26/1. 

Vr. 28 HEUSDEN: Nieuwjaars
receptie, om 19u.30 in het Paro
chiaal Centrum, SteenvoordestrEiat 
7 te Heusden. Gastspreker: Os
wald Van Ooteghem. Inkom gratis. 
Iedereen welkom. Gratis snacks + 
drank. Org.: Dr. Goossenaerts-
kring en VU-Destelbergen-Heus-
den. 

Za. 29 AALST: Nationaal 
VUJO-kongres. Thema: Het kan 
ook anders! Van 10 tot 17u. in 
De Werf, Molenstraat 51, 
053/76.13.11. Inschrijven en info: 
02/217.63.28. Iedereen welkom. 

Zo. 30 GENTBRUGGE: Jaar
lijkse ledenvergadering van 
VOS-IJzerbedevaartwerkgroep 
Gentbrugge-Ledeberg. Vanaf 
15u.30 in de vergaderzaal (Ie ver
diep.) Dienstencentrum Gent
brugge, Braemkasteelstraat 45. 
Vooraf inschrijven bij L. Robert 
(231.19.41), I. Gheysens 
(231.55.17) of A. VAn Nevel 
(230.08.33). Leden: 100 fr., niet-le-
den: 120 fr. 

FEBRUARI 

Za. 12 MELLE: Valentijntjesbal 
van VU-Melle. Zaal Parochiehuis, 
Melle-Centrum. Inkom 100 fr. 

Zo. 27 WAASMUNSTER: Will 
Tura in Concert. In zaal Hoog-
endonck, Nijverheidslaan 48. Deu
ren: 19u.30. Aanvang koncert: 
20u.30. Kaarten aan 950 en 800 fr. 
op tel. nr. 052/46.31.34. Org.: A. 
Verbruggenkrlng i.s.m. VU-Waas
munster. 

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

Lot-Kesterbeek of aan de 
El 9-afrit te Beersel. Dit transfe
rium, een denkoefening van het 
studiebureau Mens en Ruimte 
in opdracht van Haviland, voor
ziet een winkel- en dienstencen
trum met minimum 3.000 par
keerplaatsen die hoofdzakelijk 
bedoeld zullen zijn om van daar
uit een snelle verbinding moge
lijk te maken met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

De uitbouw van een dergelijk 
transferium zal onze streek 
noodzakelijk opzadelen met de 
nadelen ervan, zoals verstedelij
king en verfranjing, plud een ver-
keerdkluwen van jewelste. Dit al
les om Wallonië ter wille te 
zijn. De moeilijke bereikbaar
heid van Brussel lost men niet 
op door de symptonen aan te 
pakken en het probleem enkele 
kilometers te verleggen! 

De VU opteert voor betere on
derlinge verbindingen tussen alle 
gemeenten in de Zennevallei en 
het Pajottenland. 

JANUARI 
Wc. 26 LEUVEN: Fakkeltocht 
voor amnestie. Om 20u. samen
komst Hooverplein. 

Vr. 28 BIEST: Nieuwjaarsrecep
tie VU-afd. Diest. Om 20u.30 in 
Het Schijf Halve Maan te Diest. 
Gastspreker: Bert Anciaux. 
Zo. 30 BRUSSEL: Pannekoeken-
namiddag. Van 14 tot 18u. in de 
Overmolen, Anspachlaan 189, 1000 
Brussel. Org.: VU-Brussel-Stad. 

FEBRUARI 
Do. 3 HALLE: Lessenreeks ,,ZeLf 
je tuin ontwerpen". Volgende les
sen op 9, 10, 15, 16, 17, 21, 23 

en 24/2. Info: 02/361.02.25 (tussen 
9 en 17u.). Org.: Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Vr. 4 HALLE: Lessenreeks prak
tisch tuinieren. Volgende lessen op 
4, 7, 8, 11, 14, 15, 15, 18, 21, 22 
en 25/2. Info: 02/361.02.25 (tussen 
9 en 17u.). Org.: Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Zo. 6 VILVOORDE: Koncert-
toemee Coenle de Villiers. In Kul-
tureel Centrum Koningslo-Vil
voorde. Deuren: 16u.30. Aanvang 
koncert: 17u. Inkom 450 fr., wk 
400 fr. Org.: FW-Vilvoorde I.s.m. 
Vakbel vxw. 

WM-KADERDAG 
VEILIGHEID IN LENNIK 

BROERS VAN DER BORGT 
TEN GRAVE GEDRAGEN 
VU-Zemst rou-wt om het heen
gaan van de twee dappere zo
nen van VU-gemeenteraadslid 
Mark Van der Borgt en mevr. 
Monique Van Calster. Ansfried 
(17 jaar) en Koen (20 jaar) wer
den het slachtoffer van ,,koning 
auto". Het wrede toeval heeft 
gewild dat Koen geboren werd 
op de autoloze zondjig van 2 
december 1972. 

Als leiders van het Vlaams-na
tionaal Jeugdverbond brachten 
zij hun idealen aan de toekom
stige Vlaamse beweging over. 

Het was hen nooit teveel ge-
vrjiagd de handen uit de mou
wen te steken en dienstbaar te 
zijn. Het waren jongens om fier 
op te zijn! 

Wij kunnen ons slechts aanslui
ten bij de woorden van Wil
lem Kloos op hun overlijdens
bericht:,,Ik ween om een bloem 
in de knop gebroken en op de 
ochtend van het leven vergaan." 

Aan de ouders, broer, grootou
ders en de hele familie wensen 
wij veel sterkte en medeleven! 

Sinds mei vorig jaar organi
seerde W M vier kaderdagen 
ter voorbereiding van de ge
meenteraadsverkiezingen van 
1994. We waren reeds te gast 
in Brugge, Herk-de-Stad, 
Sint-Nikleias en Boechout. Op 
5 februari ontvangt de lokale 
VU-afdeling ons in Lennik, een 
gemeente Ln het hart van het 
Pajottenland. 
De vijfde en laatste W M - d a g 
handelt over veiligheid in haar 
ruimste betekenis. We nodigden 
niet alleen sprekers uit om over 
kriminaliteit te praten. Ook ver
keersveiligheid komt aan bod. 
Het programma: 
9.30u 
Verwelkoming en onthjial 
lO.OOu 
Referaten: 
Een niet kriminele benadering 
van kriminaliteit, door Hugo 
Hermans, medewerker schepen 
Bergers, stad Antwerpen. 
Gemeentelijke politietaken: een 
kritische doorlichting, door Piet 

De Brouwer, politiekommissa-
ris van de stad Oudenaarde. 
Gemeentelijk verkeersbeleid, 
door Jos Zuallaert, vzw Lang
zaam Verkeer. 
M.OOu 
Werkgroepen: 
Gemeentelijk verkeersbeleid 
Politionele taken en het ge
meentelijk bestuursniveau 
Ib.OOu 
Verslagwerkgroepen 
16.15u 
Slottoespraak door Etienne Van 
Vaerenbergh, burgemeester 
L/cnnik 
Deze studiedag gaat door in 
"Hof te Gaasbeek", Postweg 1 
in Gaasbeek. We voorzien een 
verzorgde maaltijd voor de prijs 
van 500 fr. Hiervoor dienen jul
lie •wel in te schrijven. Voor 
meer inlichtingen kunnen jullie 
terecht op het Barrikadenplein 
bij Sigurd Vangermeersch 
(02/219.25.00). 

Iedereen welkom. 

EEN GETUIGENIS OVER GIES EECHAUDT 
In 1967 kwam ik als jonge afge
studeerde in kontakt met Gies 
E^chaudt. Gies kende ik toen 
enkel bij naam, omdat we toe
vallig in hetzelfde dorp, More-
gem, woonden. Ik was -werk
loos en Gies bezorgde me werk: 
in de verkiezingsstrijd voor de 
Volksunie. Na een afmattende 
verkiezingskampanje loodste 
Gies mij in de bestuurskringen 
van V U J O en de Volksunie 
waar hij op dat ogenblik arron
dissementeel voorzitter -was. 

Gies leerde mij met bezieling 
wat partijwerking was. Samen 
werden talloze initiatieven op
gezet en uitgevoerd en leerden 
we in groep werken. Gies leerde 
mij dat de Volksunie een ver
zameling van allerindividueel
ste individuen was en dat het 
daarom zo moeilijk was om al 
die verschillende visies bij el
kaar te houden in de hoop ooit 
de oude droom van de Fronters 
te verwezenlijken: Vlaanderens 
zelfbestuur. 

Levendig herinneren wij ons die 
eerste nachtelijke plaktochten 
•waarbij Gies zelfs Frans Baert 
uit zijn bed trommelde om een 
aangeslagen auto weer los te 

krijgen. Jarenlang waren -wij 
samen in het arrondissemen
teel bestuur, telkens weer pro
berend om los land tot een ra
derwerk te smeden. Veel spek-
takulaire (nu zou men zeggen: 
ludieke) initiatieven zette Gies 
op touw, van boomplantakties 
in De Hoppe (samen met Mar
cel De Boe) tot akties voor 
meer groen in Oudensicirde en 
de strijd tegen de pitch in Ruien. 
Van verkiezing tot verkiezing, 
van hoop naar nederlaag en 
heropstanding. Het aantrekken 
van nieuwe gezichten, het ver
liezen van oude. De memora
bele eerste Volksuniezetel in de 
stad Oudenaarde, de verkiezing 
van Lieven Bauwens in Bra-
kei... 

Op de duur werd het Gies te
veel, een mens kan maar een 
beperkt aantal (tegen) slagen in-
kasseren. Het arrondissemen
teel voorzitterschap liet Gies 
over aan de jongeren en lange 
tijd hield hij zich nog bezig 
met de afdeling Wortegem-Pe-
tegem. Daarnaast was Gies een 
drijvende kracht in zijn be
roepsvereniging en de plaatse
lijke kulturele verenigingen. 

Ik zal mij Gies steeds herinne
ren als een hoofse maar vastbe
raden man die tot het uiterste 
ging om het gestelde doel te be
reiken. 

Toen ik op een avond het be
richt hoorde dat Gies -was opge
nomen dacht ik dat hij er zich 
wel zou doorslaan. Groot was 
dan ook de verslagenheid toen 
ik hoorde dat zijn laatste strijd 

na een paar dagen beslecht was 
en dat Gies de VU verlaten had 
op de voor hem enig mogelijke 
manier... 

Aan Liesbeth en de kinderen 
bieden -wij onze innige deelne
ming aan in het grote verhes dat 
hen treft. 

Jaak Janin, 

gewezen arr. voorzitter 

WILL TURA IN CONCERT 
TE WAASMUNSTER 
Op zondag 27 februari 1994 
komt Will Tura naar Waasmun
ster om ons zijn nieuwste en 
bijna twee uur durend koncert 
te brengen. 

De Amedee Verbruggenkrlng 
(in samen-werking met de plaat
selijke Volksunie-afdeling) kon 
na lang onderhandelen Will er
toe overtuigen Waasmunster te 
kiezen als koncertplaats voor 
het Waasland. 

Het bestuur is ervan overtuigd 

dat dit optreden een echt suk-
ses zal worden en dat jong en 
oud tevreden én met hoop huis
waarts zullen keren. 
Kaarten voor dit optreden (ge
nummerde plaatsen) kosten 
950/800 fr. en zijn enkel ver
krijgbaar na telefonische reser-
vatie op nr. 052/46.31.34. 
Plaats van het gebeuren is zaal 
Hoogendonck, Nijverheidslaan 
48, 9250 Waasmunster. Deuren 
om 19u.30, aanvang koncert om 
20u.30. 

WOENSDAG 26 JANUARI 1994 



UIT DE REGIO 
NIEUWE VOORZITTER BIJ FW «WEST-VLAANDEREN 
Z a t e r d a g 22 j anua r i 1994 zal 
in de anna l en van de F e d e r a 
tie van Vlaamse V r o u w e n g r o e 
pen geboeks taa fd s taan als de 
dag w a a r o p s t ichts ter-voorzi t 
ster H u g u e t t e Inge laere na ru im 
18 jaar de le iding v a n de ver
en ig ing doorgeef t aan Cilia Van-
derjpurt. Zij w e r d me t ru ime 
m e e r d e r h e i d gekozen d o o r de 
n i euwe R a a d van Bestuur , 26 
v r o u w e n s terk . 

Cilia is goed g e k e n d in Brusse l 
w a a r ze 12 j aa r V U - g e m e e n t e 
raadsl id is gewees t te S in t -Aga-
t h a - B e r c h e m . Oo i t s laagde zij 
er zelfs in een hjst in te die
nen w a a r evenveel v r o u w e n als 
m a n n e n k a n d i d a a t w a r e n ! 

M o m e n t e e l w o o n t ze in H e r e n 
thou t en is ze ook nog akt ief als 
onde rvoorz i t t e r van de F e d e r a 
tie v a n Vlaamse Kr ingen . 

In h a a r be le idsverk la r ing gaf de 
n ieuwe voorz i t t e r te k e n n e n te 

DEZE WEEK IN 

Verliezers in de 
Wetstraat 

Guy Coeme, Guy Spitaels en Guy 
Mathot zijn weg en vervangen. Zijn er 

bewijzen dat er in de Agusta-affaire 
smeergeld is betaald? Wal vertelde 
Philippe Moureaux precies'' Hoe 

reageert de Wetstraat op de schok'' 
Knack verhelder Ook deze week 

Doodstraf of levenslang 
Politiekorps en schepenkollege 

houden een optocht door Aalst. Ze 

vinden levenslange dwangarbeid te 

licht voor een moordenaar van twee 

agenten Een pleidooi voor de 

doodstraf of voor andere maatstaven'' 

Want hoe lang is levenslang'' 

Een enquête, deze week in Knack 

Speciaal Reizen 
Reisimpressies uit Sikkim, Zuid-

Afnka, Schotland, Guatemala, Tahiti, 
op avontuur met de nachttrein en 
huisrail als vakantie-altematief 
deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• De Wetstraat en het dossier Agusta • 

De lijstvorming voor de Europese 
verkiezingen • Gesprek Kns Bonus 

en BRTN • Sleutelen aan de spelling • 
Boeken gesprek met PjerooRoobjee-
Annemie Van Kerckhoven, beeldend 

4 MAGAZINES I N I : 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 

zullen ijveren voor he t b e h o u d 
van de Vlaams-na t iona le doel
stel l ingen van de vereniging, 
z o n d e r part i jpol i t ieke gebon
denheid , m a a r in een geest v a n 
openhe id en ve rd raagzaamhe id . 

( n t ) 

ANTWERPEN 
J A N U A R I 

Vr. 28 L I E R : Nieuwjaarsreceptie 
van VUJO-arr . Mechelen. Om 
20u. in VNC-Lier, Berlarij 80. Met 
gastspreker. 

Za. 29 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang: 20u. Inschrijving ter plaatse. 
Deelname 100 fr. p.p. Iedereen wel
kom Org. : Vlanac-Merksem. 

F E B R U A R I 

Za. 5 E D E G E M : Om 20u. in 
Drie Eiken: Familiekwis. Inschrij
ven op voorhand bij Hilde De Wit 
(449.17.66) of José Poppelaars 
(449.79.01). Org. : FW-Edegem. 

Zo. 6 M E R K S E M : Jaarlijkse pan-
nekoekennamiddag en rommel
markt vanaf 14u. in Vlanac, Bre
dabaan 360. Meer info bij Frie 
Van der Gooten, Waasdonk 106, 
2100 Deurne (03/321.57.60). Org. : 
FW-Merksem. 

Vr. I I H E R E N T H O U T : Kees 
Middelhof spreekt over ,,Holland 
Vlaamser dan je denkt". Afspraak 
om 20u.l5 in 't Klooster, Klooster
straat 23A. Info bij dr. Staf Van 
Dijck, Bouwelsestwg 26 
(014/51.29.65). 

Vr. I l M E R K S E M : Jaarlijkse alg. 
vergadering van Vlaamse Knng 
Groeninghe. Om 19u.30 in Vlanac, 
Bredabaan 360. Iedereen is wel
kom. Achteraf drankje. Info: Ron
nie Herbosch, Van Praetlei 65, 2170 
Merksem (03/647.11.74) of tijdens 
kantooruren Rodenbachfonds 
(03/248.19.50). 

LIMBURG 
J A N U A R I 

Wo. 26 SLNT-TRUIDEN: Bert 
Anciaux in Ons Huis, om 20u. 
Org. : VU-Sint-Truiden. 

F E B R U A R I 

Zo. 6 OVERPELT: Jaarlijkse 
Mosselen-Instuif. Van 11 tot 20u. in 
het restaurant van 't Pelterke. Info 
en inschrijvingen: Jef Van Bree 
(011/23.70.31, kantooruren). Org. : 
VU-Overpek. 

J A N U A R I 

Do. 27 l E P E R : Koken met de 
Vlaamse Vrouwenvereniging leper. 
Om I9u.30 in de keuken van het 
Jeugdstadion, Leopold Ill-laan te 
leper. Kosten worden verdeeld on
der de aanwezigen. 

Vr. 28 I Z E G E M : Bovenzaal 
ASLK, Roeselaarsestraat 60, om 
20u.: nieuw^jaarsreceptie met toe
spraken door Geert Bourgeois, Re-
nate Blondeel en J a n Loones. Org. : 
VU-Izegem. 

F E B R U A R I 

Wo. 2 I Z E G E M : V-club voor kin
deren/Om 13u.30 in Ommegangs
traat 5. Tema: kettingen van papier. 
Meebrengen: schaar, tijdschrift, 
lijm, stopnaald. Inkom: 50 fr. Org. : 
Vlanajo vzw West-Flandria. 

D o . 3 I Z E G E M : Bar auditorium 
Academie Muziek & Woord, 
Kruisstr. 13, om 20u.: dr. E.Gas-
quet met diavoordracht over Vin
cent van Gogh — zijn leven en werk 
- zijn plaats in de moderne schil
derkunst". Toegang: 50 fr., abo's 
gratis. Org. : VSVK. 

Za. 5 B R U G G E : Arr. Nieuwjaars
receptie. Vanaf 19u.30 in zaal van 
Volden, Boeveriestraat. Muzikale 
omlijsting: gezellige akkordeonmu-
ziek. Gastspreker Wilfried Van-
daele. Alle leden en simpatisanten 
welkom. Info: 050/36.29.31. 

Zo. 6 B R U G G E : 4 jaar Vlaams 
Ontmoetingscentrum ,,De Gulden 
Spoor". Om 12u. receptie + feest
maaltijd. Nu reserveren bij de uit
bater, tel. 34.30.82. 

Zo. 6 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Ooigem, o.l.v. de familie Van-
steenkiste-Werbrouck. Org. : Wan-
delklub Vlaams Huis. 

D o . 10 B R U G G E : Unieke dia
montage over Hongarije met kom-
mentaar door Roger Beelen. Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 
te Brugge. Einde rond I7u. Ieder
een is welkom. Org. : Informativa. 

Vr. I l I Z E G E M : Vlaams Huis, 
20u.: 12de kéiarting. Org. : Kaar-
tersklub de Vlaamse Vrienden. 

Vr. I I BRUGGE:VU-Brugge-
Noord nodigt uit op een voorjaars-
koncert „Van klassiek... tot ludiek", 
door vocaal ensemble ,,Septem 
Viri". In de parochiezaal van St. J o 
zef (naast de kerk), Ronsaertbeke-
straat, om 20u.30. Toegang: volw.: 
200 fr., -12j. 100 fr. 

Za. 19 K N O K K E : Receptie en ma-

niUenkaarting in trefpunt De Bran
ding, H.Hartlaan. Om 20u. ledere 
deelnemer wacht een leuke prijs. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
welkom. Inschrijven w êl noodzake
lijk tot 12/2 (050/60.89.06). Org.: 
VU-Knokke-Heist. 

Zo. 20 D E E R L I J K : Aperitiefkon-
cert met fluit (Veerie Secember) en 
guitaar (Wim Vancauwenberghe). 
Om 1 lu. in zaal De Sterre, St.-Lo-
dewijk-Deerlijk. Toegang: 250 fr. 
Org. Ie Dien. Telefonische reserva-
tie noodzakeleijk (056/77.72.47). 

Ma. 21 I Z E G E M : Bovenzaal Oud 
Stadhuis, 15u.: F. Debusseré over 
,,zure regen". Org. : V W G - I z e -

NAKLANK OVER 
OUD-KLV-ONTMOETINGSDAG 

Tot g ro te v r e u g d e van alle aan
wez igen w e r d de eers te on tmoe
t ingsdag (na vijftig j a a r ! ) van 
oud-KLV's te r s en KLV'ers een 
b u i t e n g e w o o n succes . 

E e n volle zaal, een u i tbund ige 
(alleszins tuch tvoUe! ) s tem
ming en de tijd die veel te snel 
voorbij vloog. 

Alciar... wij m a k e n er een ver
lengs tuk van wan t , o p a lgemene 
aanv raag , k o m e n wij in 1994 
o p n i e u w bijeen. N a d e r e gege
vens volgen tijdig. 

G r a a g doen wij in tussen een 
o p r o e p aan d iegenen die mo
m e n t o p n a m e n h e b b e n gemaak t . 
S t u u r deze foto's o p aan één 
van o n d e r s t a a n d e ad ressen (de 
onkos t en w o r d e n ve rgoed ) . Wij 

D o . 24 I Z E G E M : V-club voor 
volwassenen. Om 19u.30 in Om
megangstraat 5. Tema: bloempot
ten versieren. Meebrengen: aarden 
bloempotten, oude spons, lijmbor-
stel, schelpen. Inkom: 50 fr. Org.: 
Vlanajo vzw West-Flandria. 

Vr. 25 O O S T E N D E : De Honden 
in het Zegekoor. In zaal Cenakel, 
Karel Van de Woestijnestraat, om 
20u. Org. : Werkgroep van Vlaamse 
Verenigingen i.s.m. dienst Kuituur-
spreiding en Kult. Centra Volks
ontwikkeling en Openbaar Bibli-
oteekwerk. Toegang: 300 fr., w k 
250 fr. (059/50.84.80, VOVO) . 

Vr. 25 W E V E L G E M : Ledenfeestt 
in zaal De Gouden Fazant, Cen
trum Wevelgem. Om 20u. Ape
ritief en feestmaaltijd. Deelname: 
450 fr. (volw.), 250 fr. (-I2J.). In
schrijven bij bestuursleden of tel. 
056/41.17.19. Org. : VU-Wevel
gem. 

\ 
Za. 29 R O E S E L A R E : Nieuw
jaarsfeest met uitgebreide spijs
kaart in restaurant De Maretak, 
Clayssenstraat 13. Inschrijven aan 
1.250 fr. p.p. bij Mare Declèrcq 

nv d e winne-fabrisac 

-^ / mlgrostraat 188 
\ / i B 9200 Bohoonoarde 

^ dandermonde 
062/42 33 04 - 42 39 i e 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformiilieren 
boekdruk 
direct maü 

(051/20.67.22), of Dienstencen
trum 't Leeuwke (051/20.83.45, 
kantooruren). Org. : VU-Roese-
lare. 

MAART 

Zo. 6 D E E R L I J K : Mosselfestijn 
in zaal De Wieke, Molenhoek. 
Deelname: 450 fn volw., 250 fr./kin-
deren. Voor vne geen mosselen lust 
is er gevogelte. Kaarten: Wim Van
cauwenberghe (056/77.72.47). 
Org. : VU-Deerlijk. 

zullen er zorg voor d ragen da t 
de o p n a m e n ve rzameld w o r d e n 
en ten toonges te ld op onze eerst
vo lgende samenkoms t . 

O p r e c h t e d a n k a a n allen die er 
bij w a r e n op 16 ok tobe r j . l . , ook 
aan d iegenen die ons met r aad 
en d a a d h e b b e n bijgestaan, bo
vendien een harteli jk w e l k o m 
in 1994, vanze l f sp rekend ook 
aan hen die niet in de mogelijk
heid w a r e n op onze eers te ont 
moe t ingsdag aanwez ig te zijn. 
G r a a g to t k i jk ! 

K o n t a k t a d r e s s e n : F r a n s Ble-
reau, Graa f de F iennes laan 49 
te 2650 Exiegem en J o s De la -
faille, Pansga te l aan 4 3 te 2640 
Mor t se l . 
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SIR MATT BUSBY: 

DE REUS ONDER DE REUZEN 
Vorige week overleed Sir Matt Bu^by. De levende legende 
van Manchester United dtierf op zijn vierentachtigste. 
The giant amont the giants. De reus onder de reuzen. Die 
eretitel werd hem toebedeeld door de BBC. Ongetwijfeld 
terecht. 

att Busby Nvas een 
Schot van Ierse af
komst. Hij voetbalde 

I voor Manchester City 
en won met die klub als speler 
de Engelse beker. Na de tweede 
wereldoorlog ^ve^d hij manager 
van Mancester United en op 
Old Trafford zou hij geschiede
nis schrijven. Matt Busby, hij 
zou later door de Britse konin
gin geadeld worden, was een 
begenadigd klubleider. Hij was 
een talentscout buiten katego-
rie, hij was vriendelijk en 
krachtdadig tegelijkertijd. Zijn 
glimlach straalde gezag uit. 

CRASH 
In de eerste helft van de jaren 
vijftig kneedde hij een verza
meling jonge talenten tot een 
schitterend elftal dat voorbe
stemd -was om vroeg of Iciat 
als eerste Engelse klub de Eu
ropabeker voor landskampioe
nen te winnen. Het noodlot be
sliste er anders over. In februari 
1958, daags nadat het elftal zich 
in Belgrado had gekwalificeerd 
voor de halve finales van de Eu
ropacup, verongelukte het team 
tijdens een vliegtuigcrash in 
Munchen. We herinneren het 
ons nog als de dag van giste
ren. Acht spelers bleven dood in 
de sneeuw^. Duncan Edwards, 
Tommy Taylor, David Pegg, 
Mark Jones, Roger Byrne, 
BUly Whelan, Eddie Ckslman en 
Geoff Bent. De meesten on

der hen bezaten internationale 
en een paar zelfs pure wereld
klasse. Die middag stierven ook 
acht joernalisten, drie klublei-
ders, twee andere peissagiers en 
twee bemanningsleden. Het on
geluk was dagenlang wereld-
nieu-ws. Dagenlang omdat Matt 
Busby zelf een paar weken 
vocht voor zijn leven. De jonge 
Bobby Charlton en de bekende 
Billy Foulkes hadden meer ge
luk. Zij herstelden gauw van 
kleine kw^etsuren en grote emo
ties. 

Matt Busby overleefde, viel aan 
•wanhoop ten prooi — hij zou la
ter vaak verhalen dat hij de ge
zichten van zijn gestorven jon
gens terugzag telkens wanneer 
hij in het lege stadion zijn rand-
gang maakte — maar herbegon 
toch opnieuw en precies daar
door was hij dertig jaar lang een 
levende legende. 

Matt Busby bouwde een nieuwe 
kampioenenploeg op oude fun
damenten. De gevierde ,,boss", 
Charlton en Foukes beleefden 
hun grootste triomf op 29 mei 
1968 toen United op Wembley 
na een memorabele finale met 
verlengingen (4-1) Europees 
kampioen ^verd ten nadele van 
Benfica en Eusebio. In het ze
gevierende team van toen schit
terde die avond de ster van de 
jonge George Best. Matt Busby 
had de knaap uit Belfjist als frêle 
vijftienjarige schoolboy naar 

„GE MOOGT 
OOK MEESPELEN" 

Matt Busby in 1968, pas in de adeUtand verheven door de Engelse 
kon'uigin. 

Old Trafford gebracht. Hij zag 
hem een paar keer trainen en 
sprak profetische woorden: 
„Tracht hem maar niet te veran
deren, laat hem gewoon zichzelf 
zijn, de rest zal vanzelf volgen". 

En zo geschiedde. In het prach
tige door lan Hamilton samen
gestelde Faber book of Soccer — 
uitgegeven bij Faber and Faber, 
Londen-Boston en verplichte 
lektuur voor alle echte voet-
balliefliebbers — wordt het alle
maal prachtig verteld. Zo was 

Matt Busby dus. Een kenner 
die eenvoud en klasse boven al
les verhief en op zijn tijd plaats 
maakte voor anderen. Wie nog 
meer over de man wU vernemen 
moet Eamon Dunphy's boek {A 
dtrange kind of glory) er maar op 
nalezen. Het is beslist de moeite 
^vaard. 

ONDENKBAAR 
Waarom wij eer willen be'wijzen 
aan Matt Busby ? Omdat hij de 
belichaming was van ,,het echte 

voetbal". Het voetbal dat uit het 
hart en niet uit de portefeuille 
kwam en komt. Busby beleefde 
in de bestuurskamers van Old 
Trafford ook donkere dagen. In 
de jaren zeventig en tachtig viel 
United bij momenten diep te
rug. Tot in de tweede klasse 
zelfs. Maar er was nooit paniek 
aan boord al werden er wel een 
paar managers gewisseld. Kort
stondig ook dreigde het fail
liet. Maar de klub heeft zichzelf 
nooit verkocht en vandaag flo
reert United weer als in de beste 
delgen. Regerend landskampi
oen en afgetekend leider in de 
kompetitie. Een jonge ploeg die 
spektakulair voetbal probeert te 
brengen. Zaterdagavond waren 
we ontroerd toen we naar The 
match of the day keken op BBC. 
Manchester United nam af
scheid van zijn legende. De 
treurmuziek van de Schotse 
doedelzakspeler die de ploegen 
voorging toen zij het terrein be
traden. De bloemen voor de 
foto van Sir Matt. De absolute 
stilte in het uitverkochte stadion 

'S voor de aftrap. Onvergelijkbaar 
3 en zo traditioneel, ge\voon on-
J denkbciar in België. Ons voetbal 
~ komt nog veel tekort. De sfeer 

rond deze velden is zo totaal 
anders. Jammer maar helaas. 

Om zich daarvan rekenschap 
te geven volstond het dezelfde 
avond het wedstrijdverslag van 
Standard-KV Mechelen te be
kijken. Hoe de heren beroeps
voetballers daar bij momenten 
tekeer gingen en er elkaar pro
beerden in te luizen. Hoe de 
scheidsrechter worstelde met 
zichzelf om toch maar enig ge
zag uit te stralen. Voetbal was 
(in Luik) ook deze keer geen 
feest. 

Flandrien 

SALUT EN BEDANKT 

De dag dat Sir Matt Busby 
begraven werd, werd in 
datzelfde Manchester ge
loot voor het Europees 
kampioenschap 1996. Er 
verd^venen zo'n zesenveer
tig landenteams in de urnen. 
Vijftien van hen zullen met 
thuisland Engeland mogen 
deelnemen eian de eind
ronde. Het wordt voor een 
beetje voetballand dus echt 
moeilijk om er niet bij te 
zijn. 

Op de RTBf stal Raymond 
Goethals bij die gelegen
heid de show. Over de te
genstanders van België. 
,,Spanje is al lang niet meer 
wat het ooit ge^veest is. We 
hebben die ploeg al vaker 
uitgegschakeld. C'ejt joua-
ble. Het is te doen. Dene
marken ook. Andere reeks
hoofden \vogen veel zwaar
der: Duitsland, Italië, Ne
derland... Serieus blijven 
hé. Denemarken is plezant 
en zeker te kloppen. De 
rest. Macedonië? Connais 
pas. lïen mens moet zijn 

aardrijkskunde dezer dagen 
goed kennen. Armenië. 
C'est quoi 9a? Cyprus. Ge 
moogt ook meespelen he. 
Ge zult kunnen volgen. Ha, 
ha. 't Is toch •waar." 

Raymond houdt van boude 
uitspraken maar hij schiet 
ondertussen •wel in de roos. 
Het stelt sportief inderdaad 
allemaal nauwelijks nog •wat 
voor. De landenploegen 
moeten zoveel mogelijk spe
len om de kommerciële 
partners tegemoet te ko
men. Het cirkus moet 
draaien. Zo zal de pers ge
garandeerd opgetrommeld 
^vorden om het voorberei
dingsprogramma van de 
Rode Duivels op de Mun-
dial tot een gebeurtenis van 
de eerste orde te verhef
fen. De televisie zal er zelfs 
geld voor over hebben. Van 
de toeschou^wers •wordt ver-
•wacht dat ze applaudisse
ren. Iedereen zijn rol en 
zijn verdiensten. Al -willen 
die laatsten nog al eens ver
schillen. 

We slikten even toen we het 
hoorden. We lazen met grote 
ogen. Luca Peruzo-vic trok de 
deur achter zich dicht en stapte 
uit eigen beweging op bij Ra
cing Genk. Omdat de klub hem 
met het oog op de toekomst 
(in tweede klasse) geen spor
tieve waarborgen kon bieden. 
We maken er geen geheim van 
dat -we de stille Kroaat nooit 
voor een avonturier hebben ver
sleten en hij zal •wel zijn re
denen gehad hebben om zo'n 
verstrekkend besluit te nemen 
maar desondanks... De krisis 
bij Racing Genk begint spekta-
kulaire vormen aan te nemen. 
Daags voor het opstappen van 
de trainer lazen •we in Het Belang 
van Limburg dat de budgetten 
in tweede klasse zouden gehal
veerd •worden en dat er door ie
dereen zw^aar zou moeten •wor
den ingeleverd. Meerdere be
trokken partijen staken een ver-
•wijtende vinger op maar nie
mand bracht oplossingen jian. 
Er •werden ook geen optimisti
sche geluiden gehoord naar de 
toekomst toe. We lazen zelfs dat 
,,het gesaneerde Racing Genk" 
in de tweede klasse niet boven 
de middenmoot zou uitsteken... 

OUD STUK 

We hebben op deze bladzijde 
de problematiek van het Lim
burgs voetbal al vaker aange
raakt. Veel goede spelers, wei
nig goede ploegen. I2en groot 
potentieel aan toeschouwers, 
•weinig kapitaalkrachtige klubs. 

Weinig of geen duurzame be
stuurlijke strukturen. Ze zijn al 
met velen in de eerste klasse 
opgedoken. Het begon met Be
ringen en Waterschei. Nadien 
waren er Eisden, Sint-Truiden 
— dat in de jaren zestig van al
lemaal de hoogste ogen gooide 
— Tongeren, Winterslag, Has
selt, Racing Genk en Lommei... 
Diest rekenen •we niet mee om
dat die klub geografisch onder 
Brabant resorteert. Maar niets 
of niemand kon of mocht ba
ten. Het bleef vallen en op
staan, promoveren en degrade
ren. Van eerste naar derde en 
omgekeerd. 

Nu Racing Genk al voor drie 
vierde veroordeeld is schijnt 
Sint-Truiden zich andermaal 
klaar te maken om de plaats in te 
nemen. Voor hoelang ? Tragisch 
is dat iedereen het •weet maar 

^ 1 ^ 

dat niemand bekwaam blijkt te 
(kunnen) reageren. Limburgse 
klubs beschikken over teveel 
middelen om arm te zijn en 
over te weinig mogelijkheden 
om bemiddeld te zijn. Het blijft 
altijd schipperen. Een verhaal 
van wurgen of hangen. 

Het is in feite ontmoedigend en 
frustrerend. Genk •werd met KS 
een nieu^we en betere toekomst 
voorspeld. Maar niemand ge
looft vandaag nog in sprookjes. 
Stel dat Sint-Truiden, inmiddels 
periodekampioen geworden, tot 
eigen verwondering (?) promo
veert, -welke financiële middelen 
zal het dan kunnen aanwenden 
om een volwaardig eerste klasse 
elftal op de been te brengen. 

De mirakels van Seraing, Oos
tende en... Lommei zijn niet 
voor herhaling vatbaar en moe
ten overigens op termijn nog 
bevestigd \vorden. 

Het Limburgs voetbal voert al 
zon dertig jaar lang hetzelfde 
toneelstuk op met telkens an
dere auteurs. 

Kunnen er echt eens geen an
dere scenarioschrijvers gevon
den ^vorden ? 
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DE GROTE MARKT VAN BRUSSEL TE BOEK 
Ter gelegenheid van de einde-
jaarsfeesten publiceerde de Uit
geverij Lannoo en de Stichting 
voor Monumenten en Land-
schapszorg een Fraai kunstboek 
onder de titel D e Grote Markt 
van Brussel. Centrum van vijf 
eeuwen geschiedenis. Auteur 
is Edgard Goedleven, direkteur 
van het Bestuur voor Monu
menten en Landschappen bij 
het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Dit boek omvat 
na een algemene historische in
leiding (blz. 15-45) een krono-
logisch overzicht (blz. 46-255) 
van een aantal gebeurtenissen 
die op de Grote Markt heb
ben plaatsgevonden. Goedleven 
heeft het niet enkel over de 
„grote " geschiedenis maar ook 
over meer populaire evenemen
ten. Naast de ontvangsten van 
vorsten en staatshoofden gaat 
de aandacht ook naar de viering 
van mindere goden als sport
lui (ILddy Merkcx en de Rode 
Duivels). De huldiging van Rei-
mond Tollenaere (1942) en de 
uitvaart (1942) van Staf De 
Clercq worden eveneens behan
deld. Als laatste gebeurtenissen 
komen de begrafenis van Bou-
dewijn I en de eedafleggen van 
Albert II aan bod evenals het 
bezoek van de Japanse keizer 
Akihito. 

Bij het lezen van dit boek moet 
men er evenwel terdege reke
ning mee houden dat de au
teur zich beperkt tot die gebeur
tenissen waarvan ikonografisch 
materiaal is bewaard gebleven. 
Dit heeft als gevolg dat gebeur
tenissen die bekend zijn uit ar-
chivalische of literaire bronnen 
maar waarvan geen afbeeldin
gen voorhanden zijn in principe 
niet worden behandeld. Goed
leven is er zich van bewust 
(blz. I l ) dat het hanteren van 
dit criterium fataal leidt tot een 
aantal lacunes. Dit is des te 
meer waar omdat te Brussel 
ten gevolge van het vele oor
logsgeweld (bv. het barbaarse 
bombardement van de Fransen 
in 1695) meer nog dan elders 
kunstwerken en archieven ver
loren zijn gegaan. 

De auteur geeft zelf een paar 
voorbeelden van gebeurtenis
sen die — bij gebrek aan ikono
grafisch materiaal - niet wer
den behandeld als de ontvangst 
van koning FUips II in 1549 die 
gedetailleerd beschreven werd 
door Don Christoval Galvete de 
Estrella. Ook het bezoek van 
tsaar Peter de Grote aan Brus
sel in 1717 werd — bij gebrek 
aan afbeeldingen — niet opgeno
men. 

Omwille van de volledigheid 
zou het goed zijn geweest his
torische gebeurtenissen waar
van geen ikonografisch mate
riaal voorhanden is, niettemin 
toch te behandelen in het alge
meen overzicht. In een aantal 
gevallen is dit gelukkig ook ge
beurd. Zo wordt vermeld (blz. 
33) hoe in 1523 twee augustij
nermonniken, ordegenoten van 
Luther, op de Grote Markt wer
den verbrand. Jammer genoeg 
wordt geen gewag gemaakt van 
het bezoek dat de Boheemse 
edelman Lev Rozmital anno 
1465 bracht aan het stadhuis 
terwijl de bezoeken van andere 
prominenten Holbein, Dürer, 
Guicciardini enkel terloops ver
meld worden (blz. 33). 

Ook wekt het verwondering dat 

Een jfeerbeeldje van de Omme
gang op de Briudebe Grote 
Markt. 

in dit fraai geïllustreerde boek 
een aantal belangrijke afbeel
dingen ontbreekt. Een paar 
voorbeelden: in 1565 leverde 
Mechisedech van Hooren een 
vrij natuurgetrouwe afbeelding 
van het stadhuis en het huis 
,,De Sterre ". Het bijschrift luidt 
zelfbewust: ,,Die stadthuyse tri
umphant staet te Bruessel in 
Brabant". Deze afbeelding, de 
oudste gravure met een voor
stelling van het stadhuis, zoekt 
men tevergeefs in deze publika-
tie. Ook de interessante teke
ning die de Tsjechische kunste
naar Wenceslas Hollar tijdens 
de zeventiende eeuw maakt van 
de Grote Markt ontbreekt hoe
wel Goedleven ze ongetwijfeld 
kent. Zij werd immers opgeno
men in een andere — overigens 
zeer voortreffelijke — publikatie 
die door de Stichting voor Mo
numenten en Landschapszorg 
gemaakt werd: Het miueum van 
dedtad BriudeL Het BroodhuL) (blz. 
23). 

Andere afbeeldingen worden 
wel — soms zelfs zeer uitvoering 
— behandeld. Bijzonder interes
sant is o.m. de fraaie en grote 

reproductie (over drie pagina's) 
van het stadsgezicht gemaakt 
door J .B . BOnnecroy waarbij 
de auteur de diverse (ook thans 
verdwenen) monumenten iden
tificeert (blz. 24-30). 

Goedleven besteed ook uitge
breid aandacht aan de omme
gang (blz. 68-82) ter ere van 
aartshertogin Isabella in 1615 
en de optocht der ambachten 
(blz. 83-91) welke vereeuwigd 
werden door Denijs van Alsloot. 
Vooral de identifikatie van de 
diverse groepen en personnages 
is bijzonder nuttig voor de lezer. 

In de UaUQing (blz. 257-261) 
handelt de auteur over de di
verse markten die in de loop der 
eeuwen op de „Niedermerct" 
werden gehouden. Terloops 
wijst Goedleven ook op rede
rijkersspelen en toernooien die 
hier werden opgevoerd. Dit as-
pekt had allicht meer aandacht 
verdiend. Meesterwerken van 
de middelnederlandse letter
kunde als de Seven BiUcappen 
van Maria werden immers van 
oudsher op dit plein opgevoerd. 
Reeds in 1448 hadden de w^et-

houders van Brussel verordend 
,,dat men alle jaeren een spel 
spelen sal ten dage van de pro
cessie opte Niedermerct van 
Bruessel". 

Een en ander belet niet dat De 
Grote Markt van BriiJjel een bij
zonder fraai kunstboek is ge
worden, rijkelijk geïllustreerd 
met veel kostbaar plaatwerk. 
Op sommige plaatsen over
heerst de traditionele kunsthis
torische beschrijving, op andere 
de sappige anekdote. Overigens 
zal het feit dat ambtenaren van 
de Vlaamse Gemeenschap over 
Brussel publiceren iedereen 
verheugen die streeft naar een 
betere verstandhouding tussen 
,,Vlaanderen" en Brussel. 

Paul De Ridder 

c» De Grote Markt van Briudei. 
Centrum van vijf eeuwen ge^ehie-
denui. Edgard Goedleven. Uitg. 
Lannoo, Tuit, 1993, 286 blz., 
2.950fr. 

tl NOOIT MEER OORLOG" IN STRIP 

De Franse striptekenaar Jac
ques Tardi (bekend van onder
meer de reeks habelle Avondrood) 
was van kindsbeen af gefasci
neerd door de Eerste Wereld
oorlog, het w^aren vooral de ver
halen van zijn grootvader die 
een diepe indruk op hem nalie
ten. De ,,Grote Oorlog" s3mibo-
liseert voor de tekenaar al het 
gortige waartoe de mens zich 
verlaagt in grote konfliktsitua-
ties, de oorlog in ex-Joegoslavië 
ziet Tardi als één van de recent
ste eksessen van het mensdom. 

In De loopgravenoorlog richt 
Tardi zich vooral op de kleine, 
vaak banale voorvalletjes die 
dikwijls een veel schriller licht 
werpen op de immoraliteit, het 
weerzinwekkende en het hal-
lucinante van de zwijnerij die 
„oorlog" heet, dan de officiële, 
vaak van loos patriottisme door
drenkte geschiedschrijving. 
Tardi: „Loopgravenoorlog i^ niet 
het werk van een ,hutoriciu'.,.Het u) 
nut het verhaal van de Eerdte We
reldoorlog in stripvorm, inaar een 
niet-chronologuche reekó óituatied, 
beleefd door meruten die de modder 
in werden gestuurd en daar duide
lijk niet blij mee waren. Meruen die 
alleen hoopten dat hen nog een uur
tje extra gegund zou zijn, die maar 
één ovtrheeröende gedachte hadden: 
naar huid...Kortom, meiuen die wil
den dat de oorlog afgelopen wad. 
Dit erbarmelijke collectieve .avon
tuur' dat oorlog heet, kent ,geen 
helden', geen .hoofdpersonen'. Het Li 
ni£t meer dan één reuóachtige ano
nieme doodskreet" 

De tekenaar hoedt zich om te 
kiezen tussen goed en kwaad, 
tussen wit of zwart: „Ik hoop zo 
duidelijk te zijn geweejt dat men 
mij niet voor een revanchijt, of zelfö 
voor een natwnaliit zal verslijten, 
en ik wilde ook die stakkers uit 
onze ,kolonieën', die voor het feest 
waren uitgenodigd, een plaats ge
ven. Waar het mij om ging was de 
gewone man, van welke huidskleur 
of natbnaliteit ook, over wie wordt 
beschikt, wiens leven in handen van 
zijn bazen geen waarde heeft...een 

ven...Oost, Wcst...of om precies te 
zijn, in het no mans land, ter 
plaatse...tujsen de linies...daar waar 
de confrontatie plaatsvindt 1 Eigen
lijk gaat het niet zozeer om de oorlog 
van 14-18 als wel om DE OOR
LOG...Van loopgraaf mortiergrana
ten tot kernkoppen...De volgende, die 
baart mij zorgen.". 

De uitgevers beweren dat Tardi 
geen man van grote woorden is, 
dus zelf zou hij het ^voord nooit 
gebruiken, maar toch durven 
ze voorzichtig van zijn ,,levens-
werkje" spreken. Maar Tardi 

zegt enkel dat hij alleen geïnte
resseerd is in de mens en zijn 
lijden ,,...mijn verontwaardiging L) 
groot...Het gaat immers om onze 
Geschiedenis, de geschiedenis van 
Europa - en de twintigste eeuw, de 
eeuw van de industrialisering van de 
dood, begint bij Sarajevo." 

(ts) 

cs> De loopgravenoorlog. Jagues 
Tardi. Uitg. Casterman, Door
nik, 1993, 128 blx., 745fr. 

DE SMAAKMAKERS 

"De loopgravenoorlog " van Tardi 
ié bed list geen vrolijk boek... 

afgezaagde constatering muschien, 
maar nu nog even waar aL toen." 

De loopgravenoorlog is helemaal 
uitgevoerd in zwart-wit, wat de 
tekeningen een diepere ekspres-
siviteit verleent. De strip ademt 
grauwe ellende uit, het uitzicht
loze wachten op vrede, de moe
deloosheid en de doodsangst die 
op den duur dreigt om te slaan 
in doodsverachting. En al is 
Tardi's album een langerekte 
kreet om ,,Nooit meer oorlog", 
het is een anti-oorlogboek dat 
weinig hoop op de toekomst uit
straalt, het is defaitistisch. Ner
gens is er ook maar een straal
tje licht in de duisternis te be
speuren : „Ik ben bang dat we al
tijd in onze loopgraven zullen blij-

Heb jij ook al meegemaakt dat 
je bij een bezoek aan een restau
rant originele kreaties voorge
schoteld krijgt waarbij je bij je
zelf denkt: ,,Hoe doen ze het?"; 
of dat je het spijtig vindt om 
het mooie tafereel op je bord te 
,,schenden"? 

Voor deze kurieuzeneuzen maakte 
radioman-kok-auteur Jan Mae-
sen een kompUatie van een schit
terend gastronomisch drieluik: 
Gastronomie in de beide Lim-
burgen. Chefs van Morgen en 
Originele Restaurants met als 
titel De Smaakmakers van de 
Vlaamse gastronomie. Hierin 
introduceert de auteur een se-
lektie van onbetwiste top-res-
taurants in Vlaanderen. 

Deze stijlvol gastronomische 
uitgave is een uitgebreid en rijk 
geïllustreerd receptenboek, 
waarin 62 veelbelovende 
Vlaamse chefs en hotel-restau
ranthouders een waaier van 186 
eigentijdse gerechten demon
streren. 

Het boek is ingedeeld in acht 
hoofdstukken waaronder een 
voorwoord door J a n Maesen, 
voorgerechten, tussengerech
ten, visgerechten, vleesgerech
ten en nagerechten. Daarna 
volgt een lijst van alle restau

rant en chef-koks, met adres, die 
hun mede-werking verleenden 
aan deze uitgave, gerangschikt 
volgens provincie. Als laatste 
hoofdstuk krijg je het regis
ter, waarin alle recepten nog 
eens volgens de onderverdelin
gen gerangschikt staan. 

Elk van de 186 recepten krijgt 
een bladzijde en een kleuren
foto. Dat deze Chefs (met 
hoofdletter) ,,het oog wil ook 
wat" eer aandoen en daarbij 
hun spitsvondige gerechten la
ten smaken blijkt uit de woor
den van J a n Maesen in het 
voorwoord: „Het werk onder
streept niet alleen op overtuigende 
wijze de hoge vlucht van de Vlaamse 
gastronomie maar biedt ook een 
unieke gelegenheid — uit of thuis — 
kennis te maken met tientallen, ka
rakteristieke, uitmuntende keukens 
en nagenoeg 200 originele, inventieve 
creaties." 

Voor wie eens iets speciaal op 
tafel wil brengen is dit boek een 
aanrader! 

(hdl) 

c» De Smaakmakers van de 
Vlaamse gastronomie. Jan Mae
sen. Fotografie door Toto Team, 
Hasselt. Uitg. Coda, Antwerpen. 
1992, 207 bbc, 1.495fr. 
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ZES KUNSTENAARS UIT ANTWERPEN 

DENKBEELD & WERKELIJKHEID 
Denkbeeld en werkelijkheid, de 
herkenbaarheid van het alle
daagse en de versluiering van 
de werkelijkheid via kennis van 
mythologie en literatuur, waren 
ook de twee facetten van de 
Vlaamse barok in de 17de eeuw. 
Het waren de twee polen waar
tussen de twee gereputeerde 
Antwerpse kunstenaars, Jacob 
Jordaens en Peter Paul Rubens 
zich bewogen. 

Deze denk- en leefwereld vor
men ook nog de diepere inspi
ratiebronnen voor de zes kun
stenaars in deze tentoonstelling. 
Ze zijn allen werkzaam in Ant
werpen, maar ontrekken zich 
verder aan elke andere gemeen
schappelijke of algemene noe
mer. Geboren tussen 1955 en 
1965 en opgegroeid in het na
oorlogse modernisme, nemen ze 
daartegenover in de loop van 
de jaren tachtig een bewxist re
lativerende houding aan. Hun 
uitgesproken individualisme is 
trouwens hun intrinsieke 
kracht. 

De artistieke ekspressies van 
J a n Fabre, Mark Luyten en 
Ludwig Vandevelde horen dui
delijk thuis in de sfeer van het 
denkbeeld. Hun ^verken zitten 
duidelijk vol verwijzingen en ci
taten. Via esthetische verwer
king en historische reflexie zijn 
hun kunstwerken evenvele be
schouwingen en herinterpreta
ties over en van kunst an slch. 

BICWERKEN 
Jan Fabre (°1958) is nu wel alge
meen bekend door zijn konse-
kwente gebruikmaking van de 
alledaagse balpen ("bic"). In 
oorsprong is Fabre een gedre
ven theaterman. Zo ontstaan 
honderden teksten, schetsen, 
ontwerpen en maquettes, die 
niet zelden uitgroeien tot au
tonome artefakten en artistieke 

media. Vanaf het midden van 
de jaren tachtig worden zijn bic-
werkeii monumentaler. Op een 
blauw gebicte achtergrond ver
schijnen véige beelden van 
nachtwezens, zoals uilen, vleer
muizen of insekten. Samen met 
de kleur verwijzen ze naar het 
"Uur Blauw", dit is het mys
terieuze, onvatbare overgangs
moment tussen dag en nacht. 

Bij Mark Luyten (°1955) ver
smelt de kunsthistorische the
orie met het artistieke schep
pingsvermogen van de aktieve 
kunstenaar. Zijn oeuvre blijft 
gewild mysterieus en raadsel
achtig. Deze kunstenaar speelt 
een spel met oude en nieu'we 
konventies, met figuratie en 
abstraktie, met woord, klank en 
beeld. Het leggen van de in
terne verbanden wordt overge
laten aan de toeschouwer. 

Typisch voor Ludwig Vandevelde 
(°1957) is de titel van één van 
zijn w^erken "Dites-moi! Oü 
est-elle, la Beauté?" Kunst 
schijnt voor hem te zijn als 
de verwerking van een rouw
proces. De vaststaande, tradi
tionele met de slechts ééndui
dige verklaring is onherroepe
lijk verloren gegaan. Daarom in 
zijn werk het gevoelen van ver
lies, leegte, absentie. Dit alles 
wordt telkens tot expressie ge
bracht met een vleugje melan
cholie en meew^arigheid. Op een 
beklemtoonde retorische wijze 
stelt hij de barokke filosofie en 
kunst uit de 16de en 17de eeuw 
in vraag. Die vraagstelling 
wordt zijn uitgangspunt voor 
nieuwe originaliteit en estheti
sche zingeving. 

De drie andere kunstenaars, 
Bert De Beul, Denmark en Phi
lip Huyghe zitten uitdrukkelijk 
in de sfeer van de werkelijk
heid, met verwijzingen naar de 

STEF BOS SPEELT MET VUUR 
Zijn eerste plaat was een nogal 
vlug ingeblikte reeks liedjes die 
na een half jaar draaien plots 
zoetekoek w^erd voor de 
Vlciamse meisjes. De opvolger 
h dit nu Liter kon alleen (zeer 
suksesvol) bevestigen dat hij dé 
grote voortrekker is van de 
kleinkunst anno '90. Na op
nieuw een uitgebreide en vrij-
\vel overal uitverkochte toer 
langsheen de kulturele centra 
^verd het even stil. Het resultaat 
van zijn muzikale samenwer
king met de blanke Zuidafri
kaan Johannes Kerkorrel kre
gen we als singel opgediend: het 
Afrikaans gekleurde „Awuwa" 
•werd terecht een hitje. Een 
voorsmaak voor zijn derde el
pee, die de titel Vuur meekreeg, 
maar niet meteen vurig van aard 
is. 

Stef Bos : „ Vuur 'u voor mij ook 
iet^i dat kan gloeien, zonder hevig 
te branden. Op deze plaat dan ook 
heelwat nutige nummers, hoewel er 
naar het einde toe ook jtevig werk 
tiujen zit. Bij het inaken van vorige 
plaat leerde ik heel wat van Bou-
dewijn de Groot, en voor deze derde 
keer nam ik de produktie zelf voor 
mijn rekening. Zowat de helft van de 
liedjed jchreef ik jamen met Francu 
WildemeerMh en Mare De Boeck." 

Van deze samenwerking kregen 

StefBoj jchiep wellicht een ineej-
terwerk. 

Jan Fabre, "UntitUd", een dkulptuur van juweelkeveré. 

herkenbare, alledaagse banali
teit, vaak met ingebouwde mis
leiding en ironie. 

ALLEDAAGSE BANALITEIT 
Bert De Beul (°1961) werkt zijn 
bescheiden thematiek op kleine, 

haast kleurloze doekjes uit. Het 
gaat bij hem steeds om duidelijk 
herkenbare, zelfs familiare on
derwerpen, zoals de steeds een
dere kleurloze appartements-
blokken uit de Antwerpse rand
stad, de start van een vliegtuig. 

wij in kunstgalerij De Zwarte 
Panter, aan de Antwerpse 
Hoogstraat, waar Stef de plaat 
kwam voorstellen, een akoesti
sche voorproef. 

Met hoorn, piano, gitaar en 
trompercussie bracht het drie
tal een smaakvol halfuurtje uit 
de plaat. Die zeer intimistische 
klinkt, en met titels als ,,Giste
ren" (dromend van Afrikaanse 
nachten), „Pepermunt" dat het 
Friese protestantisme uit zijn 
jeugd hekelt,,,Morgen" vol dag
dromen en ,,Slaap zacht" een 
eerste zesluik vormen. 

Vanaf de titel ,,Vuur" tot het ste
vige ,,De Partij" sluit hij meer 
aan bij zijn vorige luisterlie
deren. Voornoemd visitekaartje 
en ook ,,Hilton, Barcelona" en 
„Overmorgen" zullen het bij 
zijn optredens ongetwijfeld zeer 
goed doen. 

Deze derde is misschien niet het 
meesterwerk van Bos ge-worden 
maar dan toch het sfeerschep
pende verhaal van een wellicht 
zeer boeiende periode uit een 
zangersleven. 

Sergius 

BRUSSEL IN DE REGEN. 
Singeltje van de week is 
„Brussel in de regen" van 
de ons (voorlopig nog) on
bekende Mark Lambin. In 
een kleurig regenhoesje ste
ken twee liedjes die er als 
debuut zeker mogen zijn. 
Wij hoorden het éérst op 
de radio, en dachten dat 
het een nieu\ve van Bou
de v îjn of zijn zoon Marcel 
de Groot was. Een vlotte 
melodielijn, op lichtvoetige 
kleinkunstgekleurde viertij-
denbeat, omlijst door het 

zeer herkenbare tingeltan-
gel ontleend aan „Rjrthm of 
the rain ' van de Cascades en 
Rob de Nijs. Dit is een ge
garandeerde radiohit! Het 
bluesgetinte ,,Ze houdt van 
een ander" spreekt voor 
zichzelf en sluit tekstueel 
aan. 
Zodat wellicht een lang-
speelschijfje te verwachten 
is waarmee Mark Lambin 
op zeer toegankelijke wijze 
zijn plekje zal innemen in 
het betere lied... 

^ 

een flatinterieur, een pop of ted
dybeer in close-up, een vaas 
bloemen, enz... Anonieme, be-
WTist in grijze tonaliteiten, sober 
uitgeborstelde herinnerings
beelden, als vergankelijke kiek
jes uit een alledaags familie-al
bum. Zovele getuigenissen van 
de "Nieuw^e Schilderkunst" in 
Vlcianderen. In feite schildert 
De Beul niet zo maar de wer
kelijkheid, maar de herinnering 
aan de werkelijkheid! 

Denmark (°I950) gebruikt voor
werpen, die zowel erg belang
rijk als terzelfdertijd erg banaal 
zijn. Het draait in zijn oeu
vre steeds om de informatieme-
dia als boeken, kranten en tijd
schriften. We worden als het 
ware verstikt door die over
vloed aan informatie. De kun
stenaar drukt met zijn werken 
de machteloosheid uit om die 
informatie ook nog in zich op te 
nemen, laat staan te verwerken. 
Hij wil dan ook niets aan die in
formatiestroom toevoegen; in
tegendeel, bewust vernie-
tigt,ontmantelt hij er delen van. 
Hij verzamelt, ordent, stapelt, 
plooit, versnijdt, perst, kleeft, 
bindt in en schroeft vast. Hij 
schuurt en verpulvert. Hij be
graaft, vriest in, dompelt onder 
in gelatine of parafTine. Infor
matieteksten worden zo omge
vormd tot "dode letters", bijeen
gebracht in "dode archieven'. 
Met deze ontmanteling wil de 
kunstenaar Denmark ook een 
doodsteek toebrengen aan de 
erin neergelegde theorieën en 
ideologieën. 

Het oeuvre van Phdip Huyghe 
(°1959) balanceert op de grens 
tussen realiteit en fantasie. Zijn 
werk straalt vervreemding uit: 
een zwevende bakvorm in een 
meisjesgedaante of een Pinok-
kio-neus cds een geamputeerde 
"minimal art"-skulptuur. 
Huyghe werkt graag met 
schaalmodellen en monteiges. 
Zo worden zijn "polyester-kle
ren", bestaande uit ongelijke en 
onverenigbare helften op ver
schillende schaal, op sokkels ge
presenteerd. Gevonden voor
werpen als zinloze, lege skulp-
turen! 

TOONAANGEVEND 
Deze tentoonstelling op de be
nedenverdieping van het 
M U H K A en als initiatief van 
BASF is een zeer interessante 
tentoonstelling geworden. De 
zes \veerhouden namen zijn niet 
alleen sjnnptomatisch voor het 
Antwerpse artistieke klimaat, 
maar zijn tevens toonjiangevend 
voor de hedendaagse kulturele 
uitstraling van Vlaanderen. 

De moeite om te komen kijken 
en schitterend kombineerbaar 
met de tentoonstelling van jonge 
kunstenaars uit Frankrijk. 

Dirk Stappaerts 

c»"Denkbeeld e3 Werkelijkheid. 
Ze*) kuiutenaard uit Antwerpen" 
in bet Museum voor Heden-
daagde Kuuut (MUHKA), Leu-
vendtraat te 2000 Antwerpen-Z. 
(Scheldekaaien, tram 4,8,12 en 
24, bu^ 1,23). 

Tot 20 februari. Van di. tot zo. 
van 10 tot 17 u, 150/100 of 
75 fr. Verdere informatie: tel.: 
021238.59.60. 
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MENGELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 29 JANUARI 
IN THIS OUR LIFE 
Mooi melodrama over een neurotische familie met Bette Davis die 
de toekomstige man van haar zusje OUvia de Havilland inpalmt en 
daardoor een aantal levens, inklusief dat van haar, naar de bliksem 
helpt. 
(TV 1, om lSa.45) 

BETRAYED 
Spannende politieke triller van Constantin Costa-Gavras (1988) met 
Debra Winger, Tom Berenger en John Heard. Alles draait rond 
een groep blanke ekstremisten en racisten. Debra Winger probeert 
in de organisatie te infiltreren, maar raakt verstrikt in haar eigen 
romantische gevoelens. Een sombere, pessimistische film. 
(VTM, om 20u.25) 

MAANDAG 31 JANUARI 

NOBODY'S PERFECT 
lïen schuchtere student aan de universiteit wol kontakt zoeken met 
het meisje van zijn dromen maar de moed zinkt hem steeds opnieuw 
in de schoenen. Uiteindelijk vermomt hij zich op aanraden van een 
vriend als meis;e en %vordt zo de kamergenoot van zijn hartedief. Een 
voorspelbare, maar onderhoudende tienerkomedie met Chad Lowe 
en Gail O'Grady. 
(TV 2, om 22u.05) 

DINSDAG 1 FEBRUARI 

RESURRECTED 
lïen jongge Britse soldaat wordt tijdens de Falklandoorlog als ver
mist opgegeven, officieel dood verklaard. Alaar enkele vi'eken later 
duikt hij op en wordt in zijn dorp als een held onthaald. Een bittere 
aanklacht van de debuterende Britse regisseur Paul Greengrass, met 
een overtuigende David Thewlis in de hoofdrol. 
(TV 2, om 22u.) 

NYPDBLUE 
Eerste aflevering van een nieuwe Amerikaanse politieserie van het
zelfde team dat ook al Hi/I Street BLtej afleverde. De TV-maatschappij 
NBC durfde het aanvankelijk niet aan om de serie uit te zenden; te 
veel geweld, seks en ruige taal, zo werd gevreesd. Maar na een paar 
afleveringen werd NYPD dé hit van het nieuwe seizoen. 
(VTM, om 22u.l5) 

WOENSDAG 2 FEBRUARI 

RIFF-RAFF 
Britse film van Ken Loach met Robert Carlyle en Emer McCourt. 
Een jonge Schotse ex-gedetineerde arriveert in Londen en ontfermt 
zich over een verslaafd en talentloos straatzangeresje. Een scherpe 
aanklacht tegen het post-Thatcher-bewind in Groot-Brittannië en 
de sociale verloedering die eruit volgde. De film werd in Berlijn 
bekroond met de „Felix " voor de beste Europese film van 1991. 
(TV 2, om 22u.) 

DONDERDAG 3 FEBRUARI 

LE PASSAGE DU RHIN 
Enkele Franse soldaten worden in 1940 gevangen genomen en op 
het Duitse platteland tewerk gesteld. Charles Aznavour is er één 
van en beraamt onmiddellijk een ontsnappingsplan. Een Franse film 
van André Cayatte (1960) gebaseerd op ware gebeurtenissen. Voor 
Aznavour betekende dit de definitieve doorbraak als akteur. 
(TV 1, om 15u.) 

VRIJDAG 4 FEBRUARI 

DE LOTELING 
Met veel lef verfilmde Roland Verhavert in 1973 het meer dan 
100 jaar oude melodrama van Hendrik Conscience. Het werd een 
schitterend geschetst tijdsbeeld met prachtige vertolkingen van Jan 
Decleir en de toen debuterende Ansje Beentjes. 
(TVI .om 15u.) 

Jan „Daenj" Decleir, hier aan de zijde van Anjje Beentjes, 
schitterde in 1973 ook ai in De Loteling. Vrijdag '^februari 
om 15u. op TV 1. 

THE TRIALS OF OSCAR WILDE 
Fascinerende weergave van het smaadproces van Oscar Wilde tegen 
de markies van Queensbeny en de tragische gevolgen ervan. Peter 
Finch is uitstekend in zijn rol. Britse film van Ken Hughes uit 1960. 
(VTM, om 23u.l5) 

KLEREZOOTJE 
J e vraagt je af waarom sterren 
zoals Richard Gere, Lena Olin 
of Anne Bancrofts een bepaalde 
rol aannemen. Of zien die er op 
papier soms beter uit dan wat 
wij op het scherm krijgen voor
geschoteld ? In ieder geval moet 
dit zo geweest zijn voor Mr. J o 
nes, een film van Mike Figgis. 
Natuurlijk kan het ook zijn dat 
Gere een deal was aangegaan 
om samen met Figgis nog een 
tweede fiJm te draaien, na het 
sukses van Internal Affaire. 

MR. JONES 
In ieder geval is Gere nu Mr. 
Jones, een man die graag zou 
kunnen vliegen. Hij neemt daar
voor zelfs een baantje als bouw
vakker waar hij de vliegtuigen 
van het nabije vliegveld kan 
zien. J e ziet hem een vol half 
uur de meest ongewone dingen 
doen, dingen die je zelf wel eens 
zou wUlen doen, maar waarvan 
je verstand zegt het niet te doen. 
Maar Jones doet het, ook om
dat hij manisch depressief is. 
Daardoor komt hij bij Dr. Bo-
wen terecht. Tijdens hun speur
tocht naar zijn verleden woorden 
ze verliefd en voorspelbaar. Ba
naal, banaal, banaal. 

MRS. DOUBTFIRE 
Mijnheer Daniel Hillard, ver
tolkt door Robin Williams, is 
een werkloze artiest die na een 
rel door zijn vrouw Miranda 
(Sally Field) de deur wordt ge
wezen, onder achterlating van 
zijn drie kinderen, waarop hij 
stapelgek is. Omdat hij zijn kin
deren meer wil zien dan de 
toegelaten weekend-bezoeken, 
trekt Daniël op een bepaalde 
dag een jurk aan en wordt me
vrouw Doubtfire. In deze ver
momming w^ordt zij/hij oppas 
voor zijn eigen kinderen. Hier
bij probeeit hij ook nog een 
wig te drijven tussen de her-
ontluikende liefde van Miranda 
en haar oude liefde, de beau 
Stu (Pierce Brosnan). E^n soms 
erg leuk pleidooi voor de fa
milie, terwijl echter ook wordt 
gezegd dat niet iedere geschei
den man/vrouw wel slecht zou 
zijn, integendeel; mevrouw Hil
lard en haar beau zijn zelfs erg 
sympatiek. Deze film doet aan 
zowat tien andere denken. Zo 
van: waaruit komt dit nu weer ? 

THE LOOKOUT 
Met Another Stakeout, in Eu
ropa omgedoopt tot The Look
out, maakte Jonh Badham een 
vervolg op zijn hit uit 1987, 
Stakeout. Weer zijn politie-in-
spekteurs Richard Dreyfuss en 
Emilio Estevez van de partij — 
alleen zes jaar later. De nog 
steeds besnorde Estevez is nu 
getrouwd en heeft twee kinde
ren. Dreyfuss leeft met Maria, 
de vrouw die hij in film één in 
het snuitje moest houden, maar 
heeft het moeilijk om trouw te 
zijn, wat Maria dan ook doet 
besluiten eruit te trekken. 

Het tweetal moet trachten een 
kroongetuige te lokaliseren, en 
dat doet het samen met Gina 
Garett (Rosie O'Donnell), een 
keiharde assistente van de open
bare aanklager, die erop staat 
dat ze haar hond mag meebren
gen. Ze lokaliseren de getuige 
en betrekken een huis in de 
buurt, een sjieke buuit. Dciar 
wordt famUietje gespeeld: 
Dreyfuss is pa, O'Donnell is ma 
en Estevez de zoon. Hilarische 

i^H')Mfi»!>t:ei')0, 

situatiehumor ontstaat, waarbij 
vooral de flitsende dialogen een 
genot zijn. Was Stakeout een 
spannend verhaal met humor, 
The lookout is een humoristi
sche film waarbij men aan het 
verhaal niet te veel moet tillen, 
mciar wie greiag eens uitbundig 
lacht... 

SCHAAKWONDER 
Ook Searching for Bobby Fis
her kreeg voor Europa een an
dere titel mee: Innocent Moves. 
Het is het ouderwets (wóiar ge
beurd) verhaal van Josh Waitz-
kin (Max Pommerance, wiens 
grote ogen soms erg kunnen 
ontroeren), een jong schaakta-
lent — en dit alles naar een boek 
van pa Waitzkin, in de film 
schitterend (hoe kan het an
ders ?) vertolkt door Joe Man-
tegna. 

Josh is zeven wanneer zijn ou
ders ontdekken dat hij een flair 
voor schaken heeft, dat hij het 
op straat opneemt tegen man
nen die er hun brood mee pro
beren te verdienen. lïen schaak-
coach (Ben Kingsley) ziet in 
hem de nieuwe Bobby Fisher. 
De film spitst zich jammer ge
noeg te weinig toe op het pro
bleem dat scenarist-regisseur 
Steven ZaUlion aanraakt maar 
te gauw weer vergeet, namelijk 

de drang om van het kind een 
schaakwonder te maken zonder 
hem zijn kind zijn af te nemen. 
Het is zeker dat deze film het 
op de videomarkt erg goed zal 
gcian doen. 

EEN GOEDE ZOON 
McCauley Culkin speelt de 
hoofdrol in The Good Son, een 
film met een bijna profetische ti
tel. Het is zo dat vader Culking 
ondertussen zowat de meest ge
hate man in Holl3^wood is, en 
het ziet er in de toekomst naar 
uit dat zijn zoon — die sinds 
Home Alone de sterrenstatus 
heeft meegekregen — nog op 
weinig werk zal kunnen reke
nen, omdat vaderlief te hoge 
eisen stelt en zoonlief hem na
tuurlijk moet gehoorzamen. 

Toen pa Culkin hoorde dat er 
iemand werd gezocht om de 
rol van een doortrapt rotjoch 
te spelen in The Grood Son, 
deinsde hij zelfs niet terug om 
chantage te plegen, door te wei
geren dat zoontje in de opvolger 
van Home Alone zou spelen. Na 
het zien van de film, vraag je 
je af waarom. The Good Son 
IS een erg middelmatig onding, 
dat tienjarigen nog zal kunnen 
bekoren, maar daarvoor is het 
iets te gruwelijk. Neeeeehhh ! 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

Zetduivel:Vems et circenses 

© 

Krisis yent Japanse 
autofabrikanten 

© 

Claudia Schiffer in last: 
Kor an de knikkers 

© 

Wie was nu 
Le Courier de Dieu ? 

© 

„ Geldstukken worden kUiner", Imkers betoogden zeemzoet 
las Ahasveinis 

...maar er komt Tvel 
een handvat aan 

© 
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WEDERWOORD 
VLAAMSE 
ONTVOOGDING 

Dank voor de aandacht die 
W I J (5 jan. '94) besteed heeft 
aan het werk van vier „histo
rici", uitgegeven door VOS en 
de Alarnixring („Voor België 
was Vlaams couleur locale"). 

De geschiedenis van de 
Vlaamse ontvoogding voor de 
periode sedert de stichting van 
de VU is zeer ingewikkeld en 
blijft zeer belangrijk bij het af
werken van onze zo volledig 
mogelijke ontvoogding. 

Dr. Paul De Ridder bew^ijst in 
zijn bespreking dat het stilaan 
tijd wordt dat er wetenschappe
lijk wordt uitgelegd -waarom de 
VU zich nooit zou neerleggen 
bij de gevolgen van de gren
delgrondwet van 1970-71 noch 
bij de halfslachtige grond-wets-
wijziging van 1980, waarbij het 
hoofdstedelijk gebied overdre
ven toekomstkansen kreeg. 

Het blijft aartsjammer dat het 
vak Moderne Politieke Ge
schiedenis zo -wordt verwaar
loosd. 

Moge het boekje van de he
ren Beelen, De Poorter, Hae-
yaert en Chris Vandenbroeke 
deskundig -worden aangevuld. 

F. Smit, Oostende 

FW-AALST ZOEKT 
KONTAKTEN 

Ons groepje (± 25 leden) is 
klein, maar fijn; de naam be
stuur is maar een noodwendige 
formaliteit -want eigenlijk is er 
geen lokaal bestuur, alleen maar 
een echte genegenheid van elk 
voor ieder, een diep Vlaamse 
samenhorigheid die ons telkens 
als -we samenkomen bhj maakt 
en -we de uurtjes met spijt zo 
vlug zien voorbijschrijden. 

Er zijn leden die -we nooit zien. 
Waarom ? Drempelvrees mis
schien? Dan zijn er leden die 
soms verhinderd zijn door fa
milieaangelegenheden, is er dan 
echt niet een kansje voor vrou-w, 
moeder of grootmoeder om er 
eens enkele uurtjes tussen uit te 
glippen ? Wciar is de solidariteit 
van gezinsgenoten of familie ? 

E^ns praten met vriendinnen of 
de eigen mening uiten is geen 
overbodige luxe en mag niet 
als egoïsme beschou-wd worden, 
het hoort bij het leven en is een 
middel om sleur en eentonig
heid te breken en tevens kontakt 
te houden met opiniegelijken.Er 
mag -wel eens gepraat worden 
over zogezegde trouwe Vlamin
gen die ons met banale woorden 
als „links" en „rechts" zonder 
gewetensbezwaar de rug toeke
ren, zonder rekening te houden 
met hen die uiteindelijk de bron 
zijn van hun hoge aantal voor
keurstemmen. 

Dit en zoveel andere zaken ko
men aan bod en er wordt ook 
-wel eens een handig knutsel
werkje afgehaspeld, maar bo
ven alles is en blijft ons enig en 
blijvend ideaal: ,We zijn echt 
Vlaamse Vrou-wen in Hou ende 
Trou! 

Voor ons zijn ,,Ik blijf!" geen 
ijdele ^voorden. 

Leopoldine Leemans, 
Erpe-Mere 

Wie mee ^vil werken met 
FW-Aalst kan Leopoldine-
Leemans -vinden in de E^em-
straat 53 te 9420 Bambrugge 
(Erpe-Mere). 

NIEUV^E PARTIJ? 
Als de VU bij de Europese 
verkiezingen geen 5% zou ha
len, bepleit Paul Van Grember-
gen de vorming van een nieuwe 
partij op de fundamenten van 
de oude VU. Die nieuwe par
tij moet dan een uitgesproken 
Vlciams profiel hebben en een 
antwoord geven op de vraag 
•wat er op lange termijn met 
België moet gebeuren (WIJ , 
12 jan. '94). 

Néén! De VU moet nu zor
gen voor dat uitgesproken 
Vlaams-nationalistisch profiel! 
Beter nog: ze had dat profiel 
nooit mogen laten afzwakken 
door allerhande zaken die pas 
later, na en in de onafhankelijke 
staat Vlaanderen-in-Europa, 
aan bod hadden mogen komen. 

om uitgepraat én opgelost te 
\vorden onder Vlamingen, zón
der Belgische schoonmoeders
inmenging. 

Dan spraken -we nu niet van een 
streefdoel van ,,minstens 5%". 

Dus: E^rst Vlaanderen, als staat 
naar Europa. 

Niét „met België als 't kan, zon
der als 't moet", maar ,,Zonder 
België, omdat het moet!". 

Johann Vancoppenolle, 
St.-Truiden 

PROPERE HANDEN 
Propere handen, of de nieuwe 
orde van de P W ? 

Om van te kotsen, al die praat. 
Of is dit een wanhoopspoging 
van de VLD om zich deftig voor 
te doen ? 

E^rst proberen de VU in alles 
na te bootsen, dan een paar van 
haar mannen afsnoepen om zich 
een Vlaams masker op te zetten, 
dan de naam veranderen enz. 

Velen in de VLD grinniken 
groen en voelen zich bij den 
bok gezet, voelen zich bijna 
half-VU. Om daar in die nieu-we 
partij al die ou-we franskiljons er 
uit te gooien? Daarom dat hun 
konkurrentie met de jonge An-
ciaux zon misselijk gevoel bij 
hen -wekt. En dan, komt er daar 
nog eens Jef Valkeniers op hen 
af, die poogde zijn oude partij 

nog vlug een links etiket op te 
plakken. Wie onnozel is loopt 
daarin. 

Ongelooflijk! Waar zijn de ha
kenkruisen die de liberalen 
vroeger met milde hand rond-
kladden op de borden van de 
VU? Is het daarom dat ze nu 
druk bezig zijn over propere 
handen, om dit verleden te doen 
vergeten ? Aan al de overlopers 
zou ik willen zeggen: -weet dat 
gij daar staat met de stemmen 
van de VU. Toon in het blau-we 
kamp uw tanden, Vlaanderen 
kijkt aandachtig toe. 

Achiel Goderis, 
Oostduinkerke 

D e redakt ie ontvangt 
g raag brieven van le
zers. 

Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. De an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor brie
ven in te korten en pers
klaar te maken. 

Brieven -worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt 
initiaien te gebruiken. 

EEN 
ADVERTENTIE 

INWÜ 
EN DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

.\.-±-.^. .^..-.u»^ ^. .'i^ -̂ ?. .s. .^^—' ,v;>. :-. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouw/ondememingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

Jsaan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 > 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALTTEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
S 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen — behangen — 

vloerbekledingen - parket — 

louverdrape - luxaflex - ... 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

f ^^ >.:i sonen. Groepen 
- ' ""* -n bussen op 

' ^ Ö * ' " ' t e it^gen speciale 
,•< < { \ - ^MI i ^ prijzen - toeristen

menu 295 fr. 

Bnigge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor SOpers 

^estmirmit «(Etjl» 
(uitbater William COPPENS) 

is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tel.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart apentief gratis' 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

TenBS - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

... î î,!., m n . î i^uiiiii Miif.ij.tumuwi iMnij 111 ni.mimii iim 111 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

H& 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beteri 

RESTAURANT-HOTEL 
O V E R E I N D E 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bruiloften 
en banketten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

BIJ vertonen 
van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

^ ^ 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tei. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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HUGO RYCKEBOER OVER HET WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALEKTEN: 

/ / DIALEKT IS SPIEGEL VAN VOLKSLEVEN'' 
De Amerikaaiue dichter Carl Sandberg w'ut te vertellen 
dat „diaUkt een taal u die haar joö uitdoet, in haar 
handen öpuugt en naar haar werk gaat." Waarmee hij 
(wellicht) wou zeggen dat dialekten met alledaags van 
doen hebben, nut gewone meruen en met werken. „Schoon 
iipreken"geeft, zeker in Vlaanderen, nog vaak de indruk 
wat beter te willen zijn dan men L) of zoab men in het 
Brulde Li zegt: hunger wille échaaite aj da d'huHe kont 
citoet. 

D ia lektologen be'weren da t 
er geen g ro te re scha tka
m e r van de vo lksku l tuu r 
is d a n de volks taal en „die 

ve rd ien t eveneens een mu
seum". D a a r w o r d t d a n ook 
driftig aan g e w e r k t w a n t zij v re 
zen da t tegen he t e inde van deze 
e e u w veel d i a l ek twoorden zul
len v e r d w e n e n zijn. H e t lijkt 
we l een rit tegen d e tijd ! 

H e t is zo me t alles w a t ver-
d\vijnt, plots gaa t m e n er d e 
w a a r d e van beseffen. Z o ook 
met d ia lekten. M e t he t ve rdwi j 
nen van de ouds te genera t ies 
s te rven ook de dorps ta len en 
meteen ook de e n o r m e dialekt-
w o o r d e n s c h a t . 

A a n dr ie univers i te i ten no teer t 
men s inds 25 j aa r angstval l ig de 
d ia lekten v a n Z u i d - N e d e r l a n d . 
D e K U van Ni jmegen span t 
zich in voor d e B r a b a n t s e di
a lek ten ( N o o r d - B r a b a n t , Ant
w e r p e n * en V l a a m s - B r a b a n t ) , 
Ni jmegen en de J^U L e u v e n 
h o u d e n bezig zich met de dia
lekten uit de twee L i m b u r g e n 
met inbegr ip van het L a n d van 
O v e r m a a s in Luik. D e Unive r 
siteit G e n t on t fe rmt zich over 
Oos t - , West - , eij»* Z e e u w s -
Vlaande ren en het a r rond i s se 
men t D u n k e r q u e en he t de 
p a r t e m e n t d u N o r d . l ï en Per
manent Oi'erleg Regionale Woor
denboeken (REWO) s taat o n d e r 
voorz i t t e r schap van d e Ni jme-
gense prof H a g e n , het sekre ta-
r iaat w o r d t ^ e h o u d e n d o o r de 
Vlaming H u g o Ryckeboer , w e 
tenschappel i jk m e d e w e r k e r en 
koörd ina to r . D e z e laats te v roe 
gen WIJ hoe z o n regis t ra t ie 
werk t , w a t het nu t e rvan is en 
hoe het pro jekt evolueer t . 

LAATSTE KANS 
• Maar eerst d e vraag w a t de 
b e d o e l i n g is van d e Grote Re
g ionale W o o r d e n b o e k e n ? 

H u g o R y c k e b o e r ; „Drie paral
lelle wooroenboekprojekten beogen de 
dialektwoordenjchat van het Zuid-
nederlandje taalgebied te inventari
seren, te archiveren en te publiceren. 
Onder invloed van de standaardtaal, 
de media en de gewijzigde Uvetu-
omjtandigheden verandert de oude 
woordenschat zeer snel Met het pro

jekt wordt de laatste kans gegrepen 
om de dialekten uit het geheugen van 
de oudste generatie op te vragen. " 

• Voor w i e zijn d e W o o r d e n 
b o e k e n b e s t e m d ? 

H u g o R y c k e b o e r : „Onze dialek
ten zijn talen die spontaan ontwik
keld zijn uit het MiddelnederLinds 
dat zo'n 500 a 800 jaar geleden ge
sproken werd. In die dialekten kun
nen allerlei taalkundige verschijn
selen beter bestudeerd worden dan 
in het Algemeen Nederlands. Maar 
het Woordenboek ij er niet alleen 
voor taalkundigen, de volkstaal ij 
de spiegel van het volksleven. Men
sen maken woorden voor alles waar
over ze willen spreken of belangrijk 

vinden. Daarom valt er er uit de 
woordenschat zoveel te leren over de 
wereld van de dialektspreker, over 
het denken en doen van de mensen, 
over de organisatie van hun maat
schappij, hun werk en kuituur, over 
hun kontakten met anderen, hun 
samenhorigheid en hun konflikten. 

Het Woordenboek van de Vlaamje 
Dialekten is dus niet alleen een 
werkinstrument voor de taalkundige 
maar ook een naslagwerk voor de 
historikiu en de volkskundige en 
kan evengoed aL leesboek dienen 
voor de leek die er een stuk van zijn 
eigen wereld in herkent." 

• H o e w o r d e n d e dialekt
w o o r d e n v e r z a m e l d ? 

H . R y c k e b o e r ;„Z)e woorden die in 
het dialektwoordenboek komen ver
delen we in „ vreemd materiaal" en 
„eigen materiaal". Het zgn. vreemd 
materiaal leest de redaktie samen 
uit allerlei gedrukte of geschreven 
teksten vanaf ongeveer 1880. Maar 
veruit het belangrijkst is het ei
gen materiaal Daarmee bedoelen 
wijde woordenschat die door plaatse
lijke medewerkers, de informanten, 
en door de redaktie op het veld wordt 
verzameld. Dat gebeurt middels een 
vragenlijst die om de 3 a 4 maand 
verschijnt en die meer dan 200 invul
lers thuis ontvangen. Vragenlijsten 
waar op dit ogenblik mee gewerkt 
wordt behandelen het landbouwbe
drijf, de vaktaal van uitstervende 
ambachten, volksspelen en de alge
mene woordenschat. En er komen 
steeds nieuwe onderwerpen bij." 

B Wat w^ordt van e e n plaatse
lijke m e d e w e r k e r gevraagd ? 

H . R y c k e b o e r : „De medewerker 
die een vragenlijst kreeg toegestuurd 
gaat er mee te rade bij een zegs-
persoon, een informant. De ideale 
zegspersoon is iemand die altijd in 
dezelfde gemeente heeft gewoond en 
gewerkt en van wie de familie van 
dezelfde gemeente afkomstig is, en 
die bovendien niet lang naar school 
is geweest. Dus iemand die zeer dia-
lektvast is en niet door andere dia
lekten of het Algemeen Nederlands 
beïnvloed werd. 

Het wordt echter hoe langer hoe 
moedijker om mensen te vinden die 
aan deze voorwaarden beantwoor
den. " 

• H o e bent u er zeker van dat 
d e l ijsten ernst ig w^orden inge
v u l d ? 

H . R y c k e b o e r : „Om de redak
tie met op een dwaxdspoor te zetten 
vragen wij dat de medewerker niets 
uit z'n mouw schudt. Wij hebben er 
niets op tegen dat hij, als hij goed 
dialekt kent, de vragen zelf invult, 't 
liefst hebben wij dat twee mensen het 
samen doen. Wij vragen dan ook de 
vermelding „gesproken door" (de in

formant) en „opgetekend door" (de 
medewerker). Bij twijfel is het be
ter helemaal mets in te vullen of er 
een vraagteken bij te zetten. Het is 
trouwen^i heel normaal dat de me
dewerker niet op alles een antwoord 
weet. De vragenlijst wordt immers 

\ \\\\ KSIiHl 

H. Ryckeboer: „De ideale zegspersoon heeft altijd in dezelfde ge
meente gewoond, zijn familie is van de gemeente afkomstig en hij ui 
bovendien niet lang naar school geweest." 

over een groot gebied verspreid en 
bepaalde woorden of zaken komen 
niet overal voor." 

• H o e m o e t e e n medew^erker 
de d ia lektklanken w e e r g e v e n ? 

H . R y c k e b o e r : „Met de fonetische 
spelling kan dat zeer nauwkeurig 
gebeuren. Wij in Gent hebben een 
eigen manier ontwikkeld, een tus
senvorm die het midden houdt tussen 
de fonetiiche en de gewone spelling. 
Beide manieren zijn voor niet-spe-
cialisten moeilijk te gebruiken. Het 
is voldoende als zij met behulp van 
de gewone spelling de dialektklanken 
trachten weer te geven. De dialek-
tologie staat echter al zo ver dat 
de dialektuitspraak door de redak
tie meestal zelf aan het woord kan 
toegevoegd worden. Wij stellen het 
op prijs dat medewerkers aanduidin
gen geven omtrent de uitspraak, die 
doen in elk geval het werk vlugger 
opschieten." 

• H o e w o r d e n d e rezultaten 
dan gepubl iceerd? 

H . R y c k e b o e r : „Het Woorden
boek van de Vlaamse Dialekten en 
zijn twee zuster-woordenboeken zijn 
niet alfabetisch, maar systematisch 
opgevat. Dat wil zeggen dat de woor
denschat per onderwerp wordt opge
vraagd en het woordenboek ook per 
onderwerp verschijnt. 

Er zijn 3grote delen voorzien: 1. de 
landbouwwoordenschat; 2. de woor
denschat iv.m. met oudere beroepen, 
volkse bezigheden, sport en spel; 3. 
de algemene woordenschat, dat zijn 
de woorden die elke dialektspreker 
kent en gebruikt. B.v. woorden die te 
maken hebben met het weer, kledij, 
eten en drinken, e.d.m. 

De indeling steunt op de samenhang 
van de dingen in de dagelijkse wer

kelijkheid van de dialektspreker. Zo 
valt de landbouwvaktaal uiteen in 
een aantal grote hoofdstukken waar
onder landerijen, behuizing, veeteelt, 
akkerbouw, enz. 

Het deel akkerbouw b.v. wordt dan 
verder ingedeeld per onderwerp: ploe
gen, eggen, rollen, bemesting, 
zaaien, wieden, enz. 

Met een dergelijke werkwijze hoeft 
de publikatie van het woordenboek 
niet te worden uitgesteld tot de hele 
woordenschat verzameld is. Zodra 
een bepaald onderwerp afgehandeld 
is, kan een aflevering daarover pers
klaar gemaakt worden." 

HERKAUWEN 
In 1993 ve r scheen van de L a n d 
b o u w w o o r d e n s c h a t van het 
W o o r d e n b o e k van de Vlaamse 
Dia lek ten de pa rag raa f Veeteelt, 
aflevering R u n d 1. 

O n d e r herkauwen ( , ,Het in de 
p e n s gedeeltelijk ve r t ee rde 
voedsel o p n i e u w kauwen . " ) le
zen wij alle va r i an ten me t de 
p laa ts w a a r he t w o o r d w e r d 
geno tee rd . In V e u r n e - A m b a c h t 
zegt m e n v o o r h e r k a u w e n heike-
ren, in de D e n d e r s t r e e k sp reek t 
men van erkaan, in de po lde rs 
van herkeien en in R u d d e r v o o r d e 
erneemm ( h e r n e m e n ) . In a n d e r e 
s t reken w o r d t h e r k a u w e n : de 
honing kauwen. In M e n e n zegt 
m e n : neuning known, in M a n e -
g e m : euniengk ipöoln (hon ing op
halen) . . . 

Elk o n d e r w e r p me t z'n var ian
ten w o r d t op een woordkaa r t j e 
in s imbolen aangedu id zoda t de 
lezer ook de ove rgangen van 
s t reek naa r s t reek kan volgen 
en aan zijn e rva r ing toe tsen . 

^ 

H . R y c k e b o e r : „De taalkundige 
opbrengst omtrent het rund was zeer 
aanzienlijk. Ongeveer 6.500 woor
den verdeeld over 200 lemma's en 
155 woordkaarten. 

De woordenschat heeft echter niet 
alleen historuch of taalkundig be
lang. De taalliefhebber zal onder het 
woord baa rk leed getroffen worden 
door allerlei aantrekkelijke woor
den die getuigen van het taaigenie 
van de dialektspreker Woorden als: 
muishaarde, zeemvelde, gegrimmeld, 
gemonkeld, gespotterd, gespiits, ge-
spuggeld, getiegerd, getiekerd, gesie-
perd, getjieperd, gebloind, geboend en 
zovele andere zijn niet aleen schil
derachtig, ze boeien ons tegelijk door 
de manier waarop ze in de vorm 
of de betekenis met elkaar verweven 
zijn. 

Dialektwoorden getuigen op zich ook 
dikwijls van een oude kultuurhisto-
rische werkelijkheid. Of hoe verklaar 
je anders dat een koe in Oost- Vlaan
deren een m o o r genoemd wordt en 
een koe met een witte kop een be 
gijn.^" 

R o n d de plaatseli jke m e d e w e r 
ke r s is o n d e r h a n d een hele be
w e g i n g gegroeid . Z o w o r d e n zij 
rege lmat ig s amenge roepen en 
kri jgen lezingen voorgescho
teld, bezoeken aan ten toons te l 
lingen, in 1993 g ing te ' s -Her-
togenbosch een D ia l ek t endag 
d o o r w a a r ook Vlamingen aan
wez ig w a r e n . In het k a d e r van 
die d a g w e r d zelfs een dialekt-
schrijfwedstrijd g e h o u d e n . E n 
tens lo t te is er het k o n t a k t b l a d 
v o o r de m e d e w e r k e r s . 

CENTEN 
Blijft er natuur l i jk n o g d e finan
cier ing van he t hele pro jekt en 
da t is een a n d e r p a a r m o u w e n . 
Vooral provincies en univers i 
tei ten k w a m e n steeds met cen
ten over de b rug , he t valt ech te r 
o p da t t u s senkoms ten van re
ger ingen o n t b r e k e n . Begin dit 
j aa r kond igde zich in de fi
nanc ie r ing een b r e e k p u n t aan . 
D o o r he t P e r m a n e n t O v e r l e g 
w o r d t dan ook een b e r o e p ge
d a a n o p de minis te r -pres ident 
van de Vlaamse reger ing en 
d e N e d e r l a n d s e Ri jksoverheid 
o m de p l ann ing van de uit
gaven niet in het g e d r a n g te 
b r engen . Bij wijze van voor
beeld w a s H u g o R y c k e b o e r be
reid ons de g e r a a m d e kos ten 
voor samenstel l ing, v e r w e r k i n g 
en u i tgave van het W o o r d e n 
boek Vlaamse Dia lek ten voor 
de pe r iode 1995 tot 2000 te la
ten inzien, l ïen b e d r a g van bijna 
7 miljoen blijft ongedek t . Ry
ckeboe r hoop t d a n ook da t de 
minister ies van Onderwi j s , Kui
t u u r en de d iens t bu i ten landse 
be t r ekk ingen (door de a a n w e 
zigheid van F rans -V laande ren ) 
h ie rvoor a a n g e s p r o k e n k u n n e n 
w o r d e n . 

D a t moe t k u n n e n v indt H u g o 
Ryckeboer , zeke r nu de 
Vlaamse reger ing geld t e r be 
sch ikk ing heeft voor een 
Vlaamse wielerploeg. . . 

(mvl ) 

c» Info: Woordenboek van de 
Vlaamse Dialekten, sekretari-
aat Hugo Ryckeboer, p/a Se
minarie voor Nederlandse Taal
kunde en Vlaamse Dialektoto-
gie, Rijksuniversiteit Gent, 
Blandijnberg 2, 9000 Gent 
(09126440 79). 
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