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EERST DIT 

D
e lezers zullen zich herin
neren dat de schandalen 
waarin politieke partijen 
verwikkeld zijn haast al

lemaal te maken hebben met par
tijfinanciering. Ze stammen uit 
een tijd dat de verkiezingskam-
pagnes gigantische afmetingen 
zijn gaan aannemen. Het leek er 
vaak op dat partijen en sommige 
kandidaten uit onmetelijke voor
raden konden putten om reus
achtige affiches, ontelbare foto's, 
spitsvondige hebbedingen, eet-
malen, zelfs gratis vliegtuigreizen 
het kiesvolk kado te doen. Het 
stak de ogen uit van mensen die 
hard moeten zwoegen om hun 
dagelijks brood te verdienen. Bo
vendien waren partijen en kan
didaten die het breed hadden 
bevoordeligd op zij die het met 
weinig moesten doen. 
Dat deze toestand niet langer vol 
te houden was kon worden voor
zien. 

Een vraaggesprek in het week
blad Humo met Leo Delcroix, 
eertijds nioney-maker bij de CVP, 
bevestigt %vat velen vermoedden: 
een ongebreidelde zucht naar 
fondsen en jacht op bedrijven die 
afdokken in ruil voor ,,een goed 
woordje " bij een minister of een 
openbare dienst. Deze etterbuil 
moest vroeg of laat openbarsten. 

OMDAT WAALSE VEILIGHEID IN GEDRANG KOMT 

VAN HOOL VERLIEST IN LUXEMBURG 
Tegen de verwachtingen in beóLbte het Europeed Hof i^an 
Jiuititie in Luxemburg in kortgeding het buöéenkontrakt 
van de WaaUe vervoer^miaatiichappij Tec met EMI niet op 
te schorten. De Vlaanue buééenbouwer Van Hooibad tegen 
dat kontrakt klacht neergelegd. De zaak kent al een hele 
voorgochiedenii. De afloop tfmaakt biezonder wrang, niet 
alleen voor Van Hooi. Het bedrijf uit Lier kan nu alleen 
nog hopen op een schadevergoeding wanneer het Hof zich 
ten gronde uitspreekt. 

O p 6 o k t o b e r v a n v o r i g j a a r 
p l a a t s t e d e Tec e e n b e s t e l l i n g 
v a n a u t o b u s s e n bij E M I , e e n 
o b s k u u r W a a l s bedri j f je u i t 
A u b a n g e d a t v o o r d i e n n o g 
n o o i t e e n b u s h a d g e b o u w d . 
E M I h a d e c h t e r een k o n t r a k t 
m e t h e t F r a n s e R e n a u l t , d a t d e 
e igen l i jke b u s s e n b o u w t , 
w a a r n a E M I ze a f w e r k t , 't is 
te z e g g e n e r Tec o p m a g schi l 
d e r e n of zo i e t s . D e a a n b e 
s t e d i n g w e r d o m v e r s c h i l l e n d e 
r e d e n e n a a n g e v o c h t e n d o o r 

En dat is dan ook gebeurd! 
Parlementsleden, ook van de VU, 
die inzagen dat het zo niet verder 
kon gingen aan tafel zitten. H u n 
werk mondde uit in de zgn. 
wet-D'Hoore , die voorzag in een 
bedrag van 25 mUjoen fr. per 
partij om de kiezer te informeren 
over programma en kandidaten. 
Voor lokale verkiezingen zouden 
de kosten verhoudingsgewijs 
worden aangepast. 
Deze regeling ging niet door en 
er kwam een nieu^ve werkgroep, 
genaamd naar kamerlid Leo 
Peeters (SP) . De nieuwe voor
stellen komen dezer dagen in de 
Kamer, wij weten vandaag niet 
hoe ze zullen worden behandeld. 
Maar ze geven ons wel de kans 
om, los van de uitslag, een en 
ander duidelijk te stellen over 
kiesuitgaven en partijfinancie
ring. 

Het ergerlijke aan de voorstellen 
is dat geen eenduidige regeling 
wordt getroffen voor kUe ver
kiezingen maar dat bepaalde 
kampagnemiddelen bij ene ver
kiezing wél mogen en bij andere 
niet. Vervelende telefoonkam-
pagnes en even vervelende 
auto-karavanen blijven mogelijk. 
Een kampagne mag tot 50 mil
joen fr. per partij kosten, en dat is 
toch schromelijk overdreven. 
Positief is natuurlijk dat partijen 
tot een open boekhouding ver
plicht worden en dat giften af-

V a n H o o i , d e g e r e p u t e e r d e 
V l a a m s e b u s s e n b o u w e r u i t 
K o n i n g s h o o i k t . 

H e t Vlaamse bedrijf voe rde aan 
da t E M I eigenlijk nooit in aan
m e r k i n g h a d mogen k o m e n 
voor he t kon t r ak t , da t he t zelf 
he t bes te b o d h a d gedaan , d a t de 
spelregels bij de toewijzing van 
het k o n t r a k t d o o r de Waa l se 
overhe id meermaa l s ove rdu ide 
lijk ove r t r eden w e r d e n . O p en
kele Waalse ve ran twoorde l i j 
ken, die he t no rmaa l v inden om 

komstig van bedrijven verboden 
zijn. Negatief is dan weer dat de 
kontrole op de inkomsten door 
een politiek samengestelde kom
missie verricht wordt en niet door 
het daartoe uitgeruste Reken
hof 

VU-fraktievoorzitter Herman 
Lauwers heeft dit laatste aspekt 
krachtig aangeklaagd. Die kon-
trolekommissie zal bovendien en
kel klachten kunnen onderzoe
ken waardoor het gevaar op po
litieke afrekening met denkbeel
dig is. De maximum bedragen 
zijn bovendien zo ruim gemeten 
dat de kapitaalkrachtigste partij 
of kandidaat nog steeds de groot
ste kampagne kan voeren. Lau
wers merkt daarbij schamper op 
dat hij het hem toegemeten be
drag nooit zal kunnen opmaken 
in één kampagne. 

Men moet zich in politieke kring 
toch eens ernstig afvragen wat in 
een verkiezingskampagne echt 
nodig is om de kiezer goed te 
informeren. En eens zover tot een 
duidelijk afgebakende wetgeving 
komen. Volstaat 1 folder per 
partij en per kieskring niet ? Is 1 
geadresseerde postzending per 
kandidaat niet voldoende? Kan 
affichage aan ramen en gemeen
teborden niet volstaan? In de 
wetsvoorstellen-Peeters blijven 
per partij 600 affiches groter dan 
4m^ aangevuld met 36m-^-borden 
en bewegende panelen, moge-

"bedri;ven van eigen b o d e m " te 
bevoorde len , zeker w a n n e e r de 
k o n k u r r e n t uit V laande ren 
komt , gaf iedereen toe da t Van 
H o o i overscho t van gelijk had . 
Vreemd genoeg moes t Van 
Hooi , zowel in h a a r ged ing v o o r 
(een Frans ta l ige K a m e r v a n ) de 
R a a d van S ta te als nu v o o r he t 
E u r o p e e s Hof, vasts tel len da t 
gelijk h e b b e n n o g niet hetzelfde 
betekent als gelijk kr i jgen. 

B iezonder v r e e m d is bovend ien 
de a rgumen ta t i e die he t H o f van 
Jus t i t i e aanvoe l t . H e t H o f 
sp reek t zich hierbij niet ui t over 
de g r o n d van de zaak. Ten eers te 
wijst he t de E u r o p e s e k o m m i s 
sie met de vmger, die de hoog
d r i ngendhe id gev raagd h a d 
m a a r vijf m a a n d e n w a c h t t e om 
de zaak v o o r he t H o f te b r e n 
gen. Vijf m a a n d e n is ech te r uit
zonderl i jk snel, r eken ing hou
d e n d me t he t feit da t de k o m 
missie eers t een dw^ingende aan 
maning , en vervolgens een met 

lijk! Volstaan de extra radio- en 
TV-programma's niet ? 

En de VU-voorstellen ? Zij wer
den nauw^elijks - want te dras
tisch ! — in overweging geno
men. 

De mooie woorden door partijen 
uitgekraamd ten spijt zal de ko
mende kiesstrijd dus geen zicht
bare verandering tonen. De kie
zer zal weer overstelpt worden 
met eindeloos drukwerk. Het 
overdreven pingelen naar geld 
zal blijven doorgaan en de ont
sporingen vandien zullen blijven 
bestaan. En dat moet ten zeerste 
worden betfeurd. 

Het is vreemd dat zo weinig 
politici zich vragen stellen over 
de inhoud van wat zij de kiezer 
aanbieden maar de hoeveelheid 
propaganda die zij ventileren be
langrijker vinden. Stellen zij zich 
dan geen vragen over de ernst 
waarmee zij de kiezer benade
ren? Eens die vragen gesteld én 
beantwoord zullen de kosten wel 
vanzelf dalen. Dat zal ten goede 
komen aan de geloofwaardigheid 
van partijen en politici en aan de 
natuur die al dat nutteloze papier 
moet leveren. De beperking van 
de verkiezingsuitgaven kan ten 
slotte zorgen voor een propere 
financiering waar de politieke 
partijen zo dringend aan toe 
zijn! 

Maurits Van Liedekerke 

r edenen omkleed advies moest 
richten tot de l idstaat (België) . 

E n t en t w e e d e zeg t het H o f d a t 
een o p s c h o r t i n g v a n h e t k o n 
t r a k t d e ve i l ighe id in h e t ge 
d r a n g z o u b r e n g e n . D e b u s s e n 
in W a l l o n i ë zijn e r d e r m a t e 
s l ech t a a n toe , d a t een o p 
s c h o r t i n g v a n he t k o n t r a k t 
zo n v e r t r a g i n g zou o p l e v e r e n 
d a t d e ve i l ighe id in W a l l o n i ë 
d a a r d o o r b e d r e i g d w o r d t . E r 
zou een geva l g e s i g n a l e e r d zijn 
v a n een d a m e die d o o r d e v loe r 
v a n een b u s g e z a k t w a s . Of : 
dankz i j he t v o e r e n v a n een 
s l ech t be le id (te l ang w a c h t e n 
om n i e u w e b u s s e n a a n te k o 
p e n ) s laag t d e W a a l s e o v e r h e i d 
e r in o m n ie t ges t ra f t te w o r d e n 
v o o r a n d e r e bes l i s s ingen d ie 
v a n e e n s lech t be le id (u i t "ei
g e n vo lk e e r s t " - p r i n c i p e een 
loopje n e m e n m e t d e we t t e l i j ke 
b e p a l i n g e n o p d e o p e n b a r e 
a a n b e s t e d i n g e n ) g e t u i g e n . 

RAAD VAN STATE 
A a n de Financieel Ekonomuche 
Tijd ver te lde de a d v o k a a t van 
Van Hoo i da t he t bedri jf zijn 
zaak reeds v o o r de Frans ta l ige 
K a m e r van de R a a d van Sta te 
ver lo ren heeft : Het Europee.) Hof 
van Jiutitie woj niet bereid de kas
tanje.) Uit bet i'uur te balen die de 
Raad van State daar had laten 
liggen. S a m e n me t a n d e r e p r o 
minen te special is ten inzake de 
we tgev ing op de ove rhe idsop
d r a c h t e n w a s de a d v o k a a t vol
gens de Tijd niet te s p r e k e n over 
de r e c h t s p r a a k van de F r a n s 
talige K a m e r s van de R a a d van 
Sta te . D e z e zouden , in tegen
stell ing tot de Neder lands ta l ige , 
v a s t h o u d e n aan de onhebbel i jke 
g e w o o n t e om de verongel i jkte 
a a n n e m e r w a n d e l e n te s tu ren . 

W a t er ook van zi j : Wal lonië 
s laagde er in de zaak Van Hooi 
niet alleen (en o p n i e u w ) in op 
het Belgische federale niveau 
straffeloos de federale loyautei t 
aan de laars te lappen, ons b u u r -
gewes t deed deze k r a c h t t o e r 
n o g eens over voor de E u r o p e s e 
ins tant ies . D e z e vasts tel l ing 
geeft de v o o r s t a n d e r s van 
Vlaams separa t i sme en d e te
g e n s t a n d e r s van een E u r o p e s e 
eer tmaking muni t ie . W a t ons be
treft m a g Wal lonië met zijn b u s 
sen ook het geld v o o r zijn t eko r t 
in de Sociale Z e k e r h e i d in 
F rankr i jk gaan halen . 

(Pdj) 
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• Werd de as van Léon De-
grelle in Viet geheim ver
strooid in zijn geboorte
streek aan de oevers van de 
Semois, meer bepaald in de 
buurt van het "Gi-af van de 
Reus", een toeristische trek
pleister? Dat schreef ten
minste Het LaaMe Nieiinv. 
Volgens de laatste wilsbe
schikking van de Rex-leider 
zouden "duizenden toeristen 
mi) voortaan ongewild een 
laatste groet komen bren
gen". 

• Maar de asse van De-
grelle mag van Tobback 
(SP) België niet binnen. De 
minister vaardigde daarvoor 
speciaal een KB uit dat za
terdagvan kracht werd. Zijn 
kabinet verklaarde over 
geen aanwijzingen te be
schikken dat de asverstrooi-
ing al plaats had gevonden 
voor het van kracht worden 
van het KB. Er volgt een 
gerechtelijk onderzoek. 
Zelfs na zijn overlijden zet 
Degrelle het land nog op 
stelten. 

• De Franstalige socialisti
sche minister van Buiten
landse Handel Urbaui en 
prins Filip openden in Bra
zilië naar verluidt zonder 
zich van kwaad bewust te 
zijn een school die opgericht 
werd door een niet-goever-
nementele organisatie die bij 
Opus Dei aanleunt. De fi
nanciering gebeurde voor 
drievierde met overheids-

1 OP 10 

geld. 

• Op het Paleis van de Na
tie werden trikolore brief
kaar ten afgegeven met 
51.000 handtekeningen. Er 
staat in drie talen op ge
drukt: "België, ik laat je niet 
los". Eén en ander was een 
initiatief van de vzw Tegen 
het separatisme/Ck>ntre Ie 
separatisme. 

• Het verplichte karakter 
van de klusjesdiensten 
(plaatselijk werkgelegen
heidsagentschap: PWA) zal 
wellicht afgezwakt worden 
onder druk van de Frans
talige socialisten. Zij hadden 
zich nochtans eerst akkoord 
verklaard. Maar nu vreest 
de PS dat een weigering om 
een PWA-aanbod te aan
vaarden tot een schorsing 
van de RVA zal leiden. 

• De Vlaamse regering wei
gert het internationaal ver
drag over de kw^aiiteit van 
het Maas- en Scheldewater 
te ondertekenen. Vlaande
ren eist dat de verdragen 
over de kwaliteit van het 
water gelijktijdig onderte
kend worden. Het knelpunt 
vomrt de verdieping van de 
Schelde, die Antwerpen be
reikbaarder moet maken 
voor zeeschepen die nu al
leen in Rotterdam kunnen 
aanmeren. De Vlaamse re
gering had de ondertekening 
van het kwaliteitsverdrag 
eerder al gekoppeld aan het 
tracé Antwerpen-Amster-
dam van de hst. Ook daar
over is met Nederland nog 
geen overeenstemming. 

Onderzoekers van de KU Leu
ven kwamen tot de vaststelling 
dat één op tien Vlamingen 
(10,8%) een Vlaamse nationa
list is. 44% is Belgische na
tionalist of aarzelend Belg. En 
32,8% -wordt omschreven als 
"regionalist", Vlamingen die 
zich eerder met Vlaanderen 
identificeren, maar niet 
anti-Belgisch zijn. Veertig pro
cent van de Vlamingen zou wel 
voorstander zijn van de splitsing 
van de sociale zekerheid. 

Bij het kiezerspubliek van de 
Volksunie treft men de meeste 
Vlaamse nationalisten en regi-
onalisten aan (71,3%). De 
meeste 'Belgische nationalis
ten" vindt men (ook dat was 
voor ons geen verrassing) bij de 
Vlaamse SP (38,9%), Agalev 
(34,9%) en CVP (32,4%). En 
die andere partij, die zich se
paratistisch noemt? Het kie
zerspubliek van het Vljiams 
Blok bestaat voor liefst een 
derde uit "Belgische nationa
listen" en "aarzelende Belgen". 
Daarom verwondert het niet dat 
een bepaalde ekstreemrechtse 
organisatie Bruxelle,) Identité Sé-
curité de Franstaligen in Brussel 
oproept om Vlaams Blok te 
stemmen. 

LEYSEN 
Het gebeurt niet elke dag dat 
een ondernemer van het kaliber 
van André Ley,fen oproept tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Leysen vermorzelt in een gees
tige vrije tribune met de titel 
Deze wetgeving kan ik niet ge
hoorzamen in De Standaard de 
kontroversiële wetgeving over 
het btw-bonnetje. Hij noemt 
deze wetgeving een aanzetten tot 
verklikken, en dat lijkt hem dtrij-
dig met etuche princiepen en niet 
afdwingbaar. 

Indien een nieuwe wet de burger 
verplicht aid een doort handlanger 
van de fukale overheid op te treden, 
lijkt me het ogenblik gekomen om 
weerstand te bieden en de gehoor
zaamheid, die de burger in een ge
ordend dtaatöbedtel verdchuBigd i), 
in dit specifieke geval onverwijld op te 
zeggen, schrijft de gereputeerde 
bedrijfsleider, die zichzelf in zijn 
eigen vrije tribune een beetje 
raadselachtig omschrijft als een 
qaiu die het Kapitool bewaakt. 

Inhoudelijk kunnen we het met 
Leysen volkomen eens zijn ui 
zijn kritiek op het btw-bonnetje. 
Zelf vonden we de maatregel 
ook al te belachelijk ( W I J 6 
april en W I J 20 april). Het 
middel dat Leysen in een wel
iswaar schertsende bijdrage 
hanteert om z'n doel te be

reiken, vinden we minder aan
gewezen. Wie de burgerlijke on
gehoorzaamheid predikt, stelt 
zichzelf buiten de demokratie. 
In een demokratie bestaan er 
immers andere wegen dan die 
van de burgerlijke ongehoor
zaamheid om wetten waar men 
het niet mee eens is tegen te 
houden of te laten wijzigen. De 
volksmond zegt dat vette gan
zen zichzelf bedruipen. Het 
mooie aan een demokratie is dat 
er ook voor de magere ganzen 
gezorgd wordt. 

NOTARIS 
LEPERE 
Het ^vas te verwachten dat de 
tegenstrevers van schepen Fer
dinand Lefere hem vroeg of laat 
de rekening zouden presenteren 
voor zijn schandalig genoemd 
gedrag. Dat de Westvlaming 
Lefere het na het aftreden van 
Demaret en overigens binnen 
de grenzen van de wet aan
durfde het waarnemend bur
gemeesterschap van de Vlaamse 
hoofdstad op te eisen, deed en
kele Franstalige driftkikkers 
dermate over hun toeren gaan 

dat hen een veroordeling voor 
racistische uitspraken boven het 
hoofd gehangen heeft. 

In Le Soir stond zaterdag een 
merkwaardig verhaal te lezen 
over de notaris van het Brus
selse O C M W : Ferdinand Le
fere. Er wordt zwaar aan getild 
dat het O C M W voor alles waar 
het een notaris voor nodig heeft, 
een beroep doet op een man die 
tegelijk schepen van de stad is. 
Niet onterecht, een "monopolie" 
van Lefere is inderdaad een 
beetje van het goede teveel, en 
vormt een uiting van een be
denkelijke politieke kuituur in 
de hoofdstad. Dat men daar nu 
mee komt aandraven is al even 
bedenkelijk: het O C M W is im
mers niet verplicht om steeds 
een beroep te doen op de dien
sten van dezelfde notaris. 

Aan verkoopsakten door een 
O C M W bvb. kan voor een no
taris heel -wat verdiend worden, 
zo wist maandag De Morgen te 
melden. Hoewel bij een auten-
tieke verkoopakte van 
OCMW-eigendommen het per
centage voor een notaris met de 
helft wordt verminderd, is het 
Brusselse O C M W volgens de 
krant één van de vijf belang
rijkste grondeigenaars van Bel

gië, en verkocht het verleden 
jaar grond ter waarde van 250 
miljoen frank. 

ZUID-APRIKA 
De eerste vrije en multiraciale 
verkiezingen van Zuid-Afrika 
werden voorafgegaan door een 
uitbarsting van bommenge-
weld, waarbij tientallen doden 
en gewonden vielen. Op de val
reep besliste de Inkatha-Vrij
heidspartij van Buthelezi dan 
toch deel te nemen aan de ver
kiezingen. 

Die verkiezingen worden ge
spreid over drie dagen: gisteren 
26, vandaag 27 en morgen 28 
april. Een uitslag kunnen \ve U 
dus nog niet melden.WIJ ver
nam dat liefst drie VU-parle-
mentsleden de Zuidafrikaanse 
verkiezingen als w^aarnemer bij
wonen. Op zich al een prestatie 
voor onze kleine frakties! 

GORAZDE 
De VN-onderhandelaar Akashi 
straalde toen hij bekendmaakte 
dat er voorlopig geen 
Navo-bombardementen nodig 
waren om de terugtrekking van 
de Serviërs uit Gorazde w^at te 
versnellen. Nochtans begon het 
er pas uren na het verstrijken 
van het ultimatum echt op te 
trekken dat de Serviërs aan
stalten maakten Gorazde te ver
laten. Snel maakten VN-troe-
pen van de stopzetting van de 
belegering gebruik om de ge
wonden uit de stad te evaku-
eren. Een pijnlijk zicht, die ge-
w^onden zouden er waarschijn
lijk niet geweest zijn moest de 
VN vroeger doortastend opge
treden zijn. 

De kritiek op het VN-beleid in 
ex-Joegoslavië is nog niet ge
luwd. Er zou een woordenwis
seling geweest zijn tussen 
Navo-sekretaris-generaal Wör-
ner en Akashi, waarbij de laatste 
voor meer uitstel pleitte voor
aleer tot bombarderen over te 
gaan. De naleving van het 
tweede deel van het ultimatum, 
een terugtrekking tot twintig 
kilometer uit de andere veilige 
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DOORDEWMS 
zones in Bosnië tegen donder
dag, en de reaktie hierop van de 
VN wanneer dit niet strikt na
geleefd wordt, zal daarom met 
argusogen gevolgd worden. 

OVERUSE 
Volgens De Standaard (23/4) 
mag het sprookje van de "Eu
ropeanisering van Vlaams-Bra
bant" opgeborgen -worden. In 
het "bedreigde" Overijse meld
den zich welgeteld 68 niet-Bel
gische EU-onderdanen op een 
totaal van 3.800 voor de Eu
ropese verkiezingen. Nochtans 
kan men de Belgische autori
teiten bezwaarlijk verwijten 
deze Europese burgers onvol
doende voorlichting verstrekt te 
hebben, een verwijt dat men 
volgens dezelfde krant (26/4) in 
Frankrijk wel hoort maken aan 
het adres van de Franse au
toriteiten. 

De krant vindt 68 Europeanen 
zon laag aantal, dat we ons 
zorgen moeten maken over het 
gebrek aan politieke integratie 
van de vreemdelingen in 
Vlaams-Brabant. Het wordt een 
goede Vlaamse strategie ge
noemd om voor de gemeen
teraadsverkiezingen van 2000 
(w^anneer de EU-onderdanen 
ook gemeentelijk stemrecht 
krijgen) bondgenoten te zoeken 
in de groepen Nederlanders, 
Duitsers en Engelsen (de drie 
grootste groepen buitenlanders 
in de druivengemeente): poten
tiële kiezers en goede kandi
daten. Het voorbeeld van Genk, 
•waar zich dankzij Italianen op 
de lijsten van CVP en SP wel 
veel EU-onderdanen voor de 

Europese verkiezingen inschre
ven, toont aan dat de politieke 
interesse van de buitenlanders 
wel degelijk gewekt kan wor
den. 

Ofschoon het voorstel van De 
Standaard interessante per-
spektieven biedt, is ons entoe-
siasme om de europeanisering 
van Overijse als een sprookje af 
te doen meer gebreideld dan tot 
uiting komt in het krantenar
tikel. De redakteur vermeldde 
•wel ^vetenschappelijke studies 
die aantonen dat de prijzen van 
het onroerend goed in Overijse 
minder sterk stijgen dan in ge
meenten rond Antwerpen of 
Gent, maar zweeg zedig over 
een even \vetenschappelijke stu
die van prof. Deschouw^er die 
erop wijst dat de niet-Belgische 
EU-onderdanen van de rand
gemeenten geneigd zijn vooral 
op tweetalige lijsten te gaan 
stemmen voor de gemeente
raadsverkiezingen. Wat onmis
kenbaar een voortschrijdende 
verfransing van Vlaams-Bra-
bant zou impliceren. 

MARTENS, 
DE VU... 
Gewezen Belgisch eerste mi
nister WUfried Martau (CVP) 
•vindt dat de beslissing van de 
Antwerpse CVP en VÜ om met 
een gezamenlijke lijst op te ko
men een belangrijke aanzet kan 
zijn tot de hertekening van het 
partijenlandschap. Een fusie 
met de VU noemt Martens een 
moeilijke zaak. Maar ik zie wei ietd 
in een damenwerking met VJJ-men
den die dicht bijonj dtaan. Ik ben een 

grote voorstander om de vernieuwing 
en verruiming langd deze weg te 
laten verlopen. 

Martens was als gewezen eerste 
minister van de regering Mar
tens VIII in grote mate ver
antwoordelijk voor de niet-uit-
voering van het regeerakkoord 
over de staatshervorming, meer 
bepaald de afspraken betref
fende de zogenaamde "derde 
faze". Met zijn nieuwe geloofs
belijdenis verwekt hij nu in 
VU-kringen eerder afkeer. Bo
vendien kan men vaststellen dat 
hij de "vernieu^wing" van zijn 
partij slechts ziet als een can-
drizering: een k^vantitatieve uit
breiding met indi^viduele over
lopers. Menden die ond beeld van de 
damenleving delen zijn welkom, al
dus Martens nog, maar de CVP 
moet hierbij wel haar eigen identiteit 
bewaren. 

...EN DE SP 

Wilfried Martens is trou^wens 
niet de enige die naar indi-
•viduele overlopers uit de VU 
hengelt. De SP had daarvoor 
zelfs een advertentie in De Mor
gen over. De Vlaamse socia
listen, in de verdediging ge
speeld door de eenheidslijst 
Antwerpen '94 en de progres
sieve frontvorming tussen Aga-
lev en Sörensen, zijn bereid vier 
plaatsen op hun lijst voor de 
gemeenteverkiezingen ter be
schikking te stellen van VU-ers 
die de demokratisch genomen 
beslissing van de partij om met 
CVP en onafliankelijken op de 
lijst Antwerpen '94 samen te 
gaan moeilijk kunnen verteren. 

VUVAMSE IDENTITEIT 
Zaterdag organiseerde de 
\verkgroep Vlaanderen Morgen 
een koUoquium over 
"Vlaamse identiteit en kui
tuur". Het is boeiend om te 
zien hoe verschillende groe
pen uit ons volk die identiteit 
beleven en uitstralen. 

Het voorbije •weekend was ik 
op twee grote manifestaties 
van het ANZ. Vrijdagavond 
•was het Nekka-nacht, zondag 
het 57ste zangfeest. De ver
schillen w^aren enorm : vrij
dag een entoesiast, jonge en 
geestige massa; zondag een 
koele, beleefde en wel wat 
holle hoofsheid. 

De schrijnende toestand rond 
Hans de Booy is van aard om 
nog maar eens een grote 
groep jongeren af te stoten 
van hun eigen "Vlaamse iden
titeit". Vlaming-zijn krijgt 
door de meute Vlaamse Blok
kers een vies geurtje toebe
deeld. Dit tuig is er de oor
zaak van dat Vlaanderen het 
etiket van onverdraagzaam
heid en ciggresi^viteit opge
plakt krijgt. Dit bruin Blok 
maakt het Vlaming-zijn als 
een smet voor duizenden Vla
mingen die dan vluchten in 
oubollige begrippen zoals 
"Belg-zijn". 

Hiertegen moeten •wij opko
men. We zijn Vlaming en •we 
zijn er niet altijd fier op. Maar 
daar leg ik me niet bij neer. 
Vlaanderen kan en moet op 
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termijn sjonbool staan voor 
weiarden als eerlijkheid, res-
pekt voor eigenheid, kreati-
viteit, solidariteit en verant-
•woordelijkheid. Vlaamse 
identiteit kan iets moois zijn. 
Indien we er maar voor vech
ten, indien •we opkomen tegen 
de struisvogels en nestbevui-
lers. Die opdracht, vrienden, 
is enorm. Op deze wijze zal 
het open Vlaams-nationa-
lisme échte toekomstkansen 
krijgen. Daar ben ik zeker 
van ! 

^ = 
Bert Anciaux 

Algemeen Voorzitter V.U. 

GETOUWTREK OM DE LEGA 

De Italiaanse verkiezingen 
eind maart leidden naar een 
enorme verkiezingsoverwin
ning voor media-gigant Ber
lusconi. Die had enkele weken 
daarvoor een nieu-we politieke 
beweging opgericht, Forza Ita-
iJa, en Kandideerde meteen 
voor de hoogste politieke post 
van het land. 

Voor het eerst •werd in Italië 

f ewerkt met een meerder-
eidssysteem. Het overgrote 

deel van de parlementszetels 
wordt verdeeld overeenkom
stig het Engelse distriktenstel-
sel. Ieder distrikt heeft één 
volksvertegenwoordiger. De 
politieke partij die het meeste 
stemmen haalt in dat distrikt 
krijgt de zetel. Logisch dus dat 
alle partijen allianties aangin
gen. Ter linkerzijde "was er al 
heel gauw een samen-werking 
tussen de nieuwe en de oude 
kommunisten, de socialisten 
en de groenen. 

De Lega Nord, de snelgi'oei-
ende regionalistische partij 
van de flamboyante Umberto 
Bossi, werd zo bedreigd. Tij
dens de gemeenteraadsverkie
zingen was gebleken dat ze 
verreweg de sterkste partij van 
Noord-Italië was maar in een 
aantal steden was ze wel nipt 
verslagen toen alle politieke 
tegenstanders gemeenschap
pelijke lijsten begonnen in te 

dienen. Umberto Bossi had 
dan ook niet zo bijster veel 
keus; een stemafspraak met 
het suksesrijke Forza Italia 
van Berlusconi lag voor de 
hand. De distrikten in 
Noord-Italië werden netjes 
verdeeld. In drie vierde van de 
kiesomschrijvingen kwam de 
Lega Nord op en was er geen 
tegenkandidaat van Forza Ita
lia. In het andere •vierde was de 
situatie net omgekeerd. Die 
kiesafspraak legde de Lega 

f een windeieren. Waar ze op-
wam was ze meestal de groot

ste en veroverde ze de par
lementszetel. In de Kamer van 
Volksvertegen-woordigers telt 
de Lega nu bijna 120 zetels. Zo 
vormt ze de grootste fraktie. 

Tot dusver nog niets aan de 
hand. Wat Forza Italia deed 
met de Lega in het noorden 
deed Berlusconi enkele dagen 
later over in het zuiden. Daar 
sloot hij een akkoord met de 
Alleanza Nazionale: de 
nieu^we naam van de MSI, de 
neo-fascisten en volgelingen 
van oud-diktator Mussolini. 

De Lega telt in de Regen-
boogfraktie twee parlements
leden : Luigi Moretti en Fran
cesco Speroni. Binnen de frak
tie werd er nogal wat met de 
•wenkbrauwen gefronst toen 
de alliantie van Berlusconi met 
de neo-fascisten tot stand 

k'wam. O p een fraktieverga-
dering eind februari in Milaan 
verklaarde de leider van de 
Lega publiekelijk dat hij wel 
een kiesafspraak had met 
Forza Italia van Berlusconi 
maar dat hij nooit ofte nimmer 
scheep zou gaan met de Al
leanza Nazionale. 

De verkiezingen zijn onder
tussen drie weken voorbij. Al
les wijst erop dat er zeer bin
nenkort een regering zal wor
den gevormd met ministers 
van Forza Italia, de Alleanza 
Nazionale en., de Lega. Elen 
voor de Regenboogfraktie on
aanvaardbare zaak. 

Op de fraktievergadering vo
rige week besliste de groep een 
ultimatum te sturen aan Bossi. 
De Lega kreeg tot donder
dagavond 22 uur tijd om de 
brief te beantwoorden. Zoniet 
werd de Lega uit de fraktie 
gezet. In de brief staat dat het 
autoritair. centralLttuch en elitair 
gedachtengoed dat typidch id voor 
rechtd, tegengedtelil id aan de au
tonomie voor volkeren, Je hadii-
demokratie en het recht op zelf-
hcdchikking dat de Europc<ie volkd-
nat'umalidten voordtaan. 

In een persmededeling naar de 
Vlaamse media schrijft 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
dat de VU en de Regenboog
fraktie er zich ten volle re
kenschap van geven dat ze met 

de Lega Nord een k^wantitatief 
belangrijke partner zouden 
buitengooien. Volgens Anci
aux is het tijd dat er dui
delijkheid komt in het poli
tieke spel. 

De Brusselse schepen hekelt 
de dubbelzinnigheid bij an
dere Europese frakties; Zowel 
krittenèemokraten aL liberalen 
zijn aan het vLuen achter Ber-
ludcom en de zijnen om tot hun 
fraktie toe te treden. De liberalen 
hebben trouwend al een f rak tie-
vergaèer'uig belegd in Milaan na de 
Europede verkiezingen. Ze willen 
namelijk damenwerken nut die 
dukdc-drijke Berludconi die voor het 
eerdt fadcidten ui een na-oorlogde 
regering binnenhaalt. De Volkd-
unie U zinnend de Europede par-
lementdleden van de Vlaamde krüt-
tendemokraten en liberalen een 
ticket te bezorgen voor Schindier'd 
LL)l. 

Ook de dubbelzinnige hou
ding van de Groenen zit An
ciaux hoog. Hij noemt het ver
wonderlijk dat de Groene Fraktie 
de man van Berludconi, hun frak-
tiegenoot Marco Taradodh, ver-
kozene op de lijdt van Forza Italia, 
ongemoeid laten. Bert Anciaux 
raadt de groenen aan te gaan 
kijken naar Never ,iay never 
again. Blijkbaar had dat wel 
zijn effekt. Donderdagavond 
verklaarde de groene 
mede-fraktievoorzitter dat ze 

Taradash ook aan de deur had
den gezet. Daarmee lijkt bin
nen het groene kamp de kous 
af. 
Maar er zit nog een addertje 
onder het gras. Marco Panella, 
de onbetwiste leider van de 
Partito Radicale wordt waar
schijnlijk de nieuwe Italiaanse 
minister van Buitenlandse Za
ken. Zijn partijgenote Aglietta 
werd echter in 1989 op een 
groene lijst verkozen tot Eu
roparlementslid. Nu is ze me-
defraktievoorzitter van de 
Groenen in het Europees Par
lement. 

Agalev had, zoals ook de PS, 
nochtans wel ge^waarschu^wd 
tegen de mogelijkheid dat er 
straks Ekiropese ministerra
den zullen plaats\inden waar 
Italië door neo-fascisten ver-
tegen^woordigd wordt. Ook 
Bert Anciattx noemde dit on
aanvaardbaar voor de VU en 
haar geallieerde Europese 
volksnationalisten. 

De Lega verdwijnt dus uit de 
Regenboogfraktie die nu veer
tien leden telt uit negen lid
staten. Deze keuze voor dui
delijkheid en principes bete
kent hoegenaamd niet dat de 
Regenboogfraktie na de ko
mende verkiezingen zal ver
dwijnen. Daarvoor liggen de 
kaarten bij de veertien over-
blijvers te goed. ^^^.^ 
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IQRD-ZÜID 
VLAAMSE IDENTITEIT EN KULTUUR, 
MET OF ZONDER AMBASSADEURS? 
Hoe ver mag een kulturele over
heid gaan in de bevordering van 
de eigen taal en kuituur ? Mondt 
een zelfzekere taal- en kultuur-
politiek onvermijdelijk in een 
zelfgenoegzaam nationalisme 
uit, of schept zij juist de voor
waarden voor een multikultu-
rele verstandhouding ? Over 
deze hamvragen werd tijdens 
het koUoquium, georganiseerd 
door de werkgemeenschap 
Vlaanderen Morgen, van gedach
ten gewisseld. 

KULTUUR 
Professor E. Roosens, antro
poloog, beet de spits af met een 
wetenschappelijke inleiding. 
„Kuituur u'ort)t van generatie op 
generatie overgeleverd, gewijzigd en 
geïnterpreteerd. Men ontUent voort
durend uit andere kultuur<)i)temen 
en ekjporteert zelf. Een kuituur i) 
jteedd verpakt in juhkulturen die 
<)armnhangen met geografische en/of 
socio-ekonomujche dociale katego-
rieën of groepermgen. Hieruit ée-
lekteren volksgroepen een beperkt 
aantal trekken waarmee ze zichzelf 
afzetten of bepalen ten aanzien van 
„de anderen". De kombinatie van 
enkele geselekteerde kultuurtrekken 
en verwijzing naar de afstamming 
vormen samen de volksnationale 
grens. Deze volksnationale grens 

bevat steeds referenties naar de af
komst, de oorsprong. Men kreëert de 
illusie dat men tot éénzelfde familie 
behoort. Zo ontstaat een gevoel van 
kontinuïteit binnen de volksgroep, de 
etnische identiteit. Zeer vaak ge
bruikt men de taal als kultuur-
element bij uitstek om zich van de 
andere te onderscheiden. Ondanks de 
voortdurende uitwuseling van kul-
tuurclementen Li het voortbestaan 
van de etnische identiteit gewaar
borgd. Daarom u het ook zo rrweilijk 
een volksgroep te vernietigen." 

ETNISCHE IDENTITEIT 
Het etnisch geweld traumati
seert momenteel het wereldge
beuren. Ex-Joegoslavië, Ru
anda, Burundi, Zuid-Afrika zijn 
momenteel de meest aktuele 
voorbeelden. Toch durft pro
fessor Roosens stellen dat het 
vooral de kultuurgehjkenissen 
zijn die mensen tegen mekaar 
opjagen. „Zeker in konflikten die 
met fysiek geweid worden uitge
vochten. Iedereen wil meer bezitten 
en/of wil „meer zijn " door de andere 
te domineren. Men strijdt eerst om 
kulturele autorwmie „omdat men zo 
verschillend is "; daarna vraagt men 
ekorwmLiche zelfstandigheid om deze 
kulturele autonomie te kunnen 
waarmaken; tenslotte wil men po
litiek zelfbestuur om de ekonomische 

Mare Clérmur: "Wie zijn moe
dertaal spreekt in een dlskussie, 
heeft steeds het morele over
wicht. " 

onafhankelijkheid te kunnen ga
randeren. „Onbaatzuchtige" kultu
rele uitdrukkingen echter, hoeven 
niet verdelend te werken, evenmin als 

het in stand houden van een kul
turele identiteit. Maar wat denkt 
deze antropoloog over een multi-
kulturele samenleving ? „Deze term 
suggereert dat alle samenstellende 
volksgroepen in alle domeinen hun 
eigen kuituur kunnen uitbouwen op 
een voet van gelijkheid. 

Zolang de diverse volksgroepen po
sities innemen die socw-ekonomisch 
en politiek opvallend ongelijk zijn, 
valt het multikulturete in strikte zin 
van het woord niet te realiseren, en 
gebruikt men de term ofwel ab een 
eufemisme, ofwel als een te realiseren 
streefdoel." 

KUNST EN TAAL 
Na deze wetenschappelijke dui
ding van het tema gaf M. Clé-
meur, intendant van de Vlaamse 
Opera en de heer Van De Laer, 
vertegenwoordiger van het 
ANV, hun persoonlijke visies. 
De heer Clémeur, steeds op 
zoek neiar nieuw talent over 
gans de wereld, blijft zich erover 
verbazen hoe weinig bekend
heid Vlaanderen in de wereld 
geniet. „Er kan nauwelijks ge
sproken worden over kultuurpro-
motie. Vlaanderen moet etaleren wat 
het in zijn mars heeft. In die zin was 
Antwerpen 93 een gemiste kans. 
Zowat alle internationaal ge
smaakte kuruten kregen een po-

MENEER DE VOORZIHER, 

Ondergetekende R.Asmus is dit jaar niet 
naar het Vlaams-Nationaal Zangfeest ge
weest. Niet omdat er wat cian zijn stem
banden schortte, maar omdat hij boos was 
en nog is. 

Gij hebt U, voorzitter, onder druk van 
schreeuw^lelijkerds uit en rond het Blok, 
want Vlaams kan ik ze niet noemen, laten 
inpakken en dat zit mij hoog. Zij hebben 
hun zoveelste slag thuis gehaald, het 
Zangfeest heeft zondag een heel stuk van 
zijn charme verloren. 

Och, het gaat ons niet zozeer om de 
personen, Ramses Shaffy en Hans de 
Booy, het gaat om zoveel meer. Want dit 
jongste incident is het zoveelste in een 
aangroeiende rij. 

U heeft, meneer Portier, in uw toespraak 
terecht gezegd dat het ANZ het woord 
nationalisme nog steeds en met veel over
tuiging in de mond durft nemen. „Ons open 
voiksnationalisme staat niet voor bekrompen
heid, eilandvorming, taalfanatume of het schu
wen van alle kontakten met andere volkeren, 
integendeel!" 

Dat heeft U zondag mooi gezegd. Maar 
ach, wat blijft er in praktijk van over ? 

Want wat is het %veren van twee zangers 
anders dan bekrompenheid? En is het 
sluiten van de poorten van het Sportpaleis 
voor Ramses en Hans iets anders dan 
eilandvorming ? 

Die plotse beslissing, meneer Portier, 
komt niet van U. Maar is gebeurd onder 
een druk die reeds weken bezig is en 
bovendien goed werd voorbereid. 

In maart reeds raadde het weekblad 't 
Pallieterke aan hoe Hans de Booy moest 
aangepakt worden. „Juich die vent niet toe. 
Geef hem geen applaus." 

En de goede raad werd schijnheiliger-
wijze, maiar doeltreffFend, in vraag gesteld. 
„Moet die De Booy van het podium worden 
gefloten en het zoveelste incident veroorzaakt 

worden?" Dat kon volstaan om moeilijk
heden te kweken. 

Dietdland-Europa kon de gedachtengang 
van 't Pallieterke niet volgen en vond dat 
„een mannetje als De Booy gewoon niet thuis
hoort op een Vlaams-nationaal Zangfeest." 

En D-E ging zelfs nog een stapje verder: 
„De fout (en dat is waarachtig niet de eerste!) 
van de ANZ-leiding mag en moet gesanctioneerd 
worden." 

Bestraffen dus! „ Want niet de De Booys zijn 
schuldig, wél de ANZ-leiding !" 

Onder die druk, meneer de voorzitter, 
bent U bezAveken en heeft U, misschien 
tegen uw zin, het optreden van Hans de 
Booy geschrapt. „Naar eer en geweten en in 
het belang van iedereen", heet het. Maar dat 
gelooft Ü toch zelf niet. Zeker nadat ook U 

in 't Pallieterke van verleden week kennis 
nam van de -vTsugAeVrcet:„Goednieuws. Zij 
komen niet!" 

Wel, meneer de voorzitter, die verdachte 
vreugdekreet was er mij teveel aan. En 
heeft mü, R.Asmus, geen al te best zanger 
maar Vlaams-nationalist-tot-in-de-kist er 
toe aangezet dit jaar niet naar het Zang
feest te reizen. Met spijt in het hart, want 
ik zing graag! 

JVIijnheer de voorzitter, dit incident is niet 
uniek. U weet toch nog wat er met Will 
Ferdy is gebeurd, met Cas Goossens, met 
Louis Davids, met Toots Thielemans, met 
de jongens van Clouseau? U herinnert 
zich dat Jozef Deleu, ooit uitgenodigd als 
gast, het heeft laten afweten omdat die
zelfde kringen hadden laten weten dat de 

AAN DHR. HUGO PORTIER, 
ANZ-VOORZIÜER, 
ANTWERPEN 

man niet w^elkom was. Dat weet u toch 
nog! 

Uw voorganger Richard Celis, zoals U een 
brave man, zal het lijstje van de moei
lijkheden nog kunnen aanvullen want hij 
gaf ontslag omdat er niet meer te werken 
viel onder de dreigementen die steeds uit 
dezelfde hoek komen. 

U heeft w^ellicht het kommentaar in Gazet 
van Antwerpen ook gelezen, het stond onder 
een titel die goed weergeeft wat er precies 
is gebeurd.' „ Vlaams Nationaal Zangfeest zet 
een stap terug". 

Het stuk is van de hand van Johan Staes, 
een brave mens zoals U er een bent. Staes 
kent Antwerpen en de Vlaamse beweging 
door en door. Beter dan wie ook heeft hij 
geformuleerd wat er met het prachtige 
Zangfeest gaat gebeuren als er niet één 
ANZ-voorzitter opstaat die een einde 
maakt aan al deze dreigementen. 

En wat dreigt er te gebeuren? Datgene 
wat U in uw speech terecht hebt aan
geklaagd : bekrompenheid, eilandvor
ming, schrik voor kontakten met andere 
volkeren... 

In uw toespraak, meneer Portier, is het 
woord ge'weldloos gevallen. Als brave 
mens bent ook U tegen geweld. Maar weet 
dat geweld veel meer is dan w^apenge-
kletter. Geweld is ook de oorlog van de 
boze tongen. En precies dat geweld is, 
neemt U het mij niet kwalijk, op het ANZ 
en op Vlaanderen gepleegd ! 

Vergeet de woorden van J a n Greshof niet: 
„ Geweld is een schone zaak en geeft de domheid 
steeds vermaak"... 

Geachte meneer Portier, ik neem aan dat 
het niet uw bedoeling is nog meer toe te 
geven aan dat geweld en aan de domheid 
van de bekrompenheid. Dat hoopt althans 
deze graagzingende 

R.Asinus 

duim, datgene wat Vlaanderen zelf te 
bieden heeft kwam nauwelijks aan 
bod. Verder is er een essentieel ver
schil tussen de taalgebonden kunsten 
en de niet-taalgebonden kunsten. In 
taalgebonden materies dient nauwer 
samengewerkt te worden met Ne
derland. Tenslotte gaat het om een 
„belang" van 20 miljoen Neder
landssprekenden. Voor de niet-taal
gebonden materies dient men de 
bestaande verschillen te aanvaarden. 
Deze zijn immers te verklaren door 
religie, mentaliteit en klimaat." 

De heer Van Laer, Nederlander, 
vulde de reflektie van Mare 
Clémeur cian en w^ees op het 
belang van de moedertaal in het 
debat over de identiteit. „ Wie 
zijn moedertaal in een debat of 
dukussie spreekt heeft steeds het 
morele overwicht. Daarom is het zeer 
belangrijk dat Nederland en Vlaan
deren op Europees niveau gezamelijk 
optreden." Hij wees vervolgens 
op de ,,kleine verengelsing" dat 
het taalgevoel bederft. Wat de 
niet-taalgebonden kunsten be
treft is talent het enige kriterium 
voor sukses. Men heeft het dan 
over kunst of kuituur in Vlaan
deren en niet over Vlaamse 
kunst of kuituur. 

KULTUURKRITISCH 
Na de inleidende referaten 
zorgde het panel met Karel De 
Meulemeester, Senne Rouffaer, 
Leo De Haes, Yves Desmet en 
Mare Reynebau voor de kri
tische noot. Het al of niet be
staan of beleven van een 
Vlaamse identiteit leverde ver
schillende reakties op. Voor de 
meesten is het een eksistentieel 
gegeven. De staatshervorming 
heeft dit slechts geïnstitutiona
liseerd. Voor andere ligt hete 
probleem elders: als er zoal iets 
bestaat als een Vlaamse kuituur, 
wat doen •we er dan mee? Hoe 
,,verkopen" wij deze buiten de 
grenzen ? Op de hamvraag hoe
ver de Vlaamse overheid mag 
gaan in de bevordering van ei
gen taal en kuituur met betaalde 
hulp van kulturele ambassa
deurs, waren de meningen ver
deeld. De iets wat jongere pa
nelleden waren zeer terughou
dend en sceptisch. Wanneer 
,,Vlaamse kunst" nivo heeft, 
haalt ze zonder steun de in
ternationale scene. Daarvoor is 
geen overheid nodig. Volgens 
een panellid is Panamarenko 
hiervan het nog in leven zijnde 
bewijs. 

Mare Reynebau vreest voor een 
propagandistisch offensief; het 
is slechts aanvaardbaar als dit 
voor het buitenland nuttig is. 
Een aktief overheidsoptreden 
moet zich beperken tot de toe
ristische sektor. Het ambassa
deursschap mag geen nieuwe 
vorm worden van mecenaat. De 
Meulemeester, aktief in de toe
ristische sektor, stelde dat het 
allemaal niet zo vanzelfspre
kend is. Vlamingen leiden aan 
pleinvrees en hoeven geen 
schrik te hebben om in het mid
den te gaan staan. Een zelf
verzekerd optreden van de 
Vlaamse overheid kan alleen 
een welkome steun zijn. Deze 
uiteenlopende vizies zorgde 
achteraf voor een levendig de
bat met het aanwezige publiek. 

(ge) 
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SENATOR WILLY KUIJPERS OVER DE INTRIGES IN KIGALI 

RUANDA, TRAGIEK ZONDER EINDE? 
In oiu blad van 25februari 1993 drukten we een uitgebreid 
vraaggesprek af met senator Willy Kuijperé over het toen 
reedt) groeiende drama in de vroegere kolonie<) rond de Grote 
Meren. Tuiden 14 en 26 <>eptember 1992 bracht Kuijperö 
janun met prof. Filip Reyntjeruf, Johan Scheere en 
ere-koruul Wilfried Van den Storme een werkbezoek aan 
Ruanda. De uitnodiging kwam van wijlen pre^iident 
Juvénal Habyarimana. 

H
a b y a n m a n a w e r d in de zo
mer van 1992 me t veel 
ee rbe toon d o o r k o n i n g 
Boudewi jn en de minis ters 

Wil ly Claes, Leo Delc ro ix en 
Er ik D e r y c k e on tvangen . 
Knijpers p ro t e s t ee rde toen mid
dels een open brief w a a r i n hij 
a a n t o o n d e hoe ^^ Akazu (de ver-
t r o u w e n s k r i n g r o n d de pres i 
den t ) het land on twr ich t t e en 
naa r de chaos leidde. H e t w a s 
alsof de p res iden t Wil ly 
Kni jpers ter plaatse van het te
gendeel w^ou over tu igen w a n t 
hij nod igde d e V U - s e n a t o r n a a r 
zijn land uit. 

O n d e r t u s s e n zwellen de ber ich
ten aan als zou de p res iden t o p 6 
apri l j . l . uiteindeli jk zelf he t 
slachtoffer zijn g e w o r d e n van 
zijn eigen omgeving . Wij g ingen 
het Wil ly Kui jpers v ragen . 

INTRIGES 
• K w a m d e dramat ische aan
s lag v o o r jou o n v e r w a c h t ? 

W i l l y Kuijpers: „ Vanaf 1991 vie
len in Ruanda bijna iedere maand 
doden te betreuren bij allerbande 
aanklagen. Op 3 maart 1993 heb ik 
een uitgebreide lijdt overgemaakt 
aan de minuter<) Claed en Derycke. 
Daarin stonden niet alleen dlacht-
ojferd vermeld, maar ook een aantal 
daderd en de nummerplaten van hun 
voertuigen. Reedd daarvoor hebben 
we tijdend ond bezoek in Ruanda aan 
de predtdent een videoband, ook na
men en feiten doorgedpeeld. Wij had
den toen reedd, op badid van vele 
getuigenidden, de indruk dat de een-
heiddpartij rond hetpredidentieelpa-
leu, de macht niet witde prijdgeven 
aan de nieuwe, meerdere partijen. De 
aandlagen waren telkend in diezelfde 
hoek te vinden. En ja, moord wekt 
moord. De ene partij na de andere 
richtte een gewapende militie op. 
Vanuit het leger werden in die groe
pen wapenj en granaten te koop 
aangeboden. Ik heb zelf zo 'n granaat 
gekocht en ter bedchikking gehouden 
van de president. Figuratiever kon ik 
het toen niet dtellen." 

• E n h o e reageerde hij ? 

W. Kuijpers : „Hijgaf geen krimp. 
Dat kunnen de andere twee Vla
mingen die het onderhoud mee voer
den bevedtigen. Alleen zijn kabi-
netdchef, Enoch Ruhigira, die in 
Gembloerd voor veeartd dtudeerde, 
werd onrudtig. 

Normaal zou hij op 6 april ook 
meegevlogen zijn met de predident 
naar de gedprekken in Dar-ed-Sa-
laam. Maar op het laatdte ogenblik 
haakte hij af wegend ongedteldheid. 
Nu verblijft hij in Kenia. WL)t du 
man te veel over de intriged?" 

• W i e v logen er n o g m e e ? 

W. Kuijpers; „Er waren nog de 
lijfartd van Habyarimana dn Em-
maniLel Akingemiye en zijn prive'-dc-
kretarid kolonel Elie Sagatwa, ook 
zij werden gedlachtofferd. Beiden 
widten zéér veel over de interne keu
ken rond de predident iele familie. Ze 
vergezelden ze dteedd en kenden de 
verhoudingen door-en-door. Uitein

delijk ij het lot dit doort hovelingen 
ook fataal geworden. Kolonel Sa
gatwa had eerdt — bij de terugvlucht 
naar Kigali—plaatd genomen in het 
vliegtuig van de Boeroendezen. Maar 
Juvénal riep hem bij zich en hij 
verzocht ook de Boeroendede pre
dident met hem terug te vliegen..." 

B H e t lijkt w e l e e n Grieks 
drama. . . 

W. Kuijpers: „... maar niet uniek 
in de Ruandcde gedchiedenid. Op 5 

juli 1973 greep Habyarimana ab 
toenmalig legerminidter gewelddadig 
de macht en liet zijn voorganger 
Grégoire Kajibanda tot levenslang 
veroordelen. Via een bijltjeddlag 
dchakelde hij eveneeld heel wat leden 
van diend kring uit. Hij deed dit net 
zoab vóór hem gebeurde. De laatdte 
moordpartijen dateerden toen vanuit 
de vroege 60'er jaren. En ze zijn alle 
veel minder Tutdi-Hutu gekleurd 
dan dommigen doen uitdchijnen. 

Sedert 1973 wad het de noordelijke 
predidentiële Hutu-clan die de be-
dtuurdmacht en de ekonomidche 
dUutelpodten naar zich toehaalde. 
Het ij wel een feit dat, zeker in 
vergelijking met andere Afrikaanje 
dtaten, de charijmatijche Habya
rimana gedurende jaren een vrij 
voorbeeldig beleid voerde. Maar ge
leidelijk aan groeide rondom hem de 
korruptie. Zijn eenheiddpartij, de 
MRND, waarvan hij veel te lang de 
voorzitter bleef, had zowat allej in 
handen. Tot 1988 heeft de Ruandeje 
Hutu-aartdbiddchop, mgn Vincent 
Ndengiyumva, ditalled mee „gedekt" 
aL partij-bedtuurdlïd van de pre
didentiële eenheiddpartij. 

Toen volgde wat men de demokra-
tidering noemt, er ontdtonden meer
dere partijen en er kwam ook vrijheid 
van mening. Dat digruial en die 
werkelijkheid heeft de predident ver
werkt. Maar de Akazu duwde op de 
rem en lokte her en der de chaod uit. 
Kon hij zijn gezag nog laten gelden ? 
Ik meen van wel. Maar de grote 
verwevenheid met Akazu en zijn 
dchatpliehtigheid wogen door. 

En dan blijft er het grote vluch
telingenprobleem. Méér dan 1 mil
joen Ruandezen leefde reedd een 
30-tal jaren buiten het land." 

• D a a r o m o o k de vredesak
k o o r d e n van A r u s h a ? 

W. Kuijpers: „Na al die moord
partijen verbleven vooral in 
Oodt-Zaïre en in Oeganda tien
duizenden vliuhtelingen. De Oegan-
dede predidenten hebben die onte
vredenen jarenlang dterk midbruikt 
om hun koffie-opbrengdtruzied uit te 
vechten o.m. inet Juvénal En het 
waj dat kankerpunt dat de politieke 
agenda van Ruanda loodzwaar be-
lajtte. In Oeganda groeide uit die 
groep een legertje, het Front Pa-
trioticjue Ruandaid. Op 1 oktober 
1990 viel het vanuit Oeganda met 
dukdcd Ruanda langd de noordelijke 
grenjpojt Kagitumba binnen. Op 
enkele dagen bereikte het de hoofd-
dtad Kigali 

Het Li aan de Frarue para 'd, die het 
kleine Ruandede leger omkaderden, 
te danken dat ze uite'uidelijk te-

Kuijperd protedteerde in de zomer van '92 voor de ontvangdt van 
Habyarimana door koning Boudewijn. 

ruggedreven werden in het noordelijk 
moeraddcngebied van Ruanda. Mo
reel hadden ze echter de oorlog ge
wonnen. 

Ze bleven — en dit tot op heden — ook 
dank zij hun internationale aan
vaarding een politieke faktor van 
grote betekenid. In Arudha zaten ze 
dan ook mee aan de onderhan-
delingdtafel Blijvend onderdchatten 
de predident en zijn kringen deze 
vluchtelingenfaktor. Dit zou uitein
delijk onrechtdtreekd zijn einde be
tekenen. De macht van zijn een
heiddpartij brokkelde verder af. 

De ekdtreme Hutu'd richtten de Co
alition pour la Défenje de la Ré-
publique op en gingen er met hun 
jongerenmilitie hard tegen aan en 
veroverden ook in het leger hun 
aanhang. De Ruandeje legertop 
Vreedde immerd de damenvoeging van 
het Ruandeed leger met de 
FPR-korpden. 

Daardoor zou een aantal overbodig 
geworden militairen naar het bur-
gerleven moeten. Dit allej dtond in 
het Vrededakkoord van Arujha dat 
door de Veiligheiddraad van de VN 
nut redolutie 872 van 5 oktober 1993 
werd gedekt. 

Men geloofde dat de blauwhelmen 
een dtabiiiderende faktor zouden 
zijn. Op 15februari 1994 verklaarde 
minuter Willy Claej nog in de 
Kamer dat „de moeilijkheden dlechtd 
tijdelijk zijn en dat de perdoonlijke 
ambitied in het belang van Ruanda 
terzijde zouden gcdchoven worden". 
44 dagen later werd die hoop én de 
vrede met drie kanonjchoten aan 

flarden gejchoten. Zoab de Boe
roendede predident Ndadaye betaalt 
zijn Ruandede ambtdgenoot het ge
lag van de demokratbering. Zij het 
op een andere manier. Dat hij dit 
grotendeeb zelf uitlokte, verdwijnt 
ab gegeven in het onmenjelijke 
bloedbad, waarvoor de reprejdielijd-
ten klaar lagen..." 

RADIO MILLE COLLINES 
• U heeft o p 2 2 april in d e 
senaat daarover prec iese ge
gevens m e e g e d e e l d e n een in
ternat ionale oud^rzoekskom-

miss i e gevraagd. E n verder is 
er G e o r g e s Ruggiu, d e 
Waals-Ital iaanse huurl ing m e t 
Be lg i sche national i te i t . . . 

W. Kuijpers: „Begin maart 1993 
ontving ik meerdere beledigende brie
ven van dhr. Georgej Ruggiu en het 
Ruandeed blad „Le Rénovateur", 
uitgegeven in onj land door een 
groepje ekdtreem-denkende Hutu'd. 
Zij hadden mekaar gevonden in een 
voorlichtingd- en beïnvloedingddtra-
tegie, waarvan de gevolgen vernie
tigend zouden zijn. De vnje radio 
Mille CoUined werd tegen „de Bel
gen" opgericht in wedijver met de 
populaire zender van het FPR Rug
giu kan je bedtempelen ab de huur
ling die ab Europeaan de verdacht
makingen „ waar"moedt maken. Hij 
woonde „bejchut" in de kazerne van 
de Garde Prédidentielle in Kigali! 
Hoe verklaart men dat deze man zó 
dnel en damen met prcjidentdvrouw 
Agathe Kanziga over Bangui naar 
Frankrijk konden ontkomen? Ge
beurde dit met hulp van de Franje 
dtaat? Welke b de perdoonlijke ver
houding tujden die perdonen 7 

• Keren w e terug naar d e aan
s lag e n d e s taatsgreep. 

W. Kuijpers: „De dag van de 
machtdgreep, 6 april 1994, vertrok
ken een predidentieel Boeroendeej én 
een Rimndeej vliegtuig naar 
Dar-ej-Salaam. Rond 20u.30 werd 
het Ruandeje vanuit het Kanom-
bekamp, naajt de predidentiële 
woonjt uit Kigali en de luchthaven, 
met 3 dchoten neergehaald. Het Boe
roendede werd aan de motor getroffen 
en ontkwam naar Boejoemboera. De 
toedracht hiervan moet onthuld wor
den, ld het zo dat kolonel Bagadora, 
verwant met de predidentiële familie, 
het bevel heeft gevoerd over de aan-
dlag? Zou hij of zal hij de in-
terim-predident worden?" 

B J e v r o e g een internat ionale 
o n d e r z o e k s k o m m i s s i e ? 

W. Kuijpers : „Zeker om tijdig de 
getuigen te ondervragen vergaderden 
op 20 februari 1994 de legeraal
moezenier Père Antoiiu, kolonel 
Stany Bangamwabo, J. Damatien 

Munyarukiko (lid van het pol. bu
reau van de MDR) en Erajte Nda-
bamenye. Kwamen de dtaatdgreep-
plannen aan bod? Kwam de re-
prejdielijdt ter dprake ? Vernam men 
daar dat de Chef dEtat major 
Ndabimana zich verzette tegen der
gelijke dlachting? Reedd een jaar 
daarvoor zou men bij hem een re-
prcddielijdt gevonden hebben. Kun
nen al deze perdonen gehoord wor
den? 

Vlak daarna, op 22 februari 1994, 
werd dhr. Gatabazi, minbter van 
Openbare Werken in Ruanda, ver
moord, om 20u.30, terugkerend van 
een vergaderuig. Wellicht o.lv. wij
len de predident. Ware het niet goed 
dat te onderzoeken ? 

Allejzind kan men dtellen dat de 
Franje dtaat een deel van diegenen 
die tot de vertrouwenjkring van de 
dtaatdgreepplegerd behoren, her
bergt. Heeft de eerdte-minbter reedd 
kontakt gehad met zijn Frarue 
ambtdgenoot? Zo ja, met welk ge-

_ volg? 
S 
$ Sedert jaren loopt een goud- en 
J drugdmokkel van Kigali naar Parijj 

en BrujdeL Op 21 deptember 1993 
werd een koerier in Zaventem aan
gehouden en in St.-Gillu opgedloten, 
zijn opdrachtgeverd lopen — volgenj 
mijn inlichtingen — nog vrij rond in 
Frankrijk. Zij behoren tot dezelfde 
Ruandede vertrouwenjkring. Wat 
zal de regering t.a.v. deze perdonen 
ondernemen ? 

Verdchillende vooraarutaande demo-
kratbche oppoditieleden konden 
vluchten en bevinden zich in oru 
land. Hoe vangen we ze op ? Zal er 
met hen gebeuren, wat met de Za-
ireje demokratbche oppoditie ge
beurt? 

Oru land heeft gedurende jaren het 
dtilzwijgen bewaard over de rruif-
fiapraktijken van de machtdkern en 
met deze kern verder gewerkt naar 
een vredejproced. Dit b nu letterlijk 
en figuurlijk dtuk gedchoten. Wij 
hebben nu de plicht hen te helpen om 
een nieuwe demokratbche bedtuurd-
groep te vormen m Ruanda. Welk 
plan ligt hiervoor klaar? 

Het b een feit dat de dchema 'd van de 
pacifikatiepolitiek en van de VN-on-
derdteuning en omkadering zijn dtuk 
gelopen op de familiale korrupte 
groep die wij te lang gekoedterd 
hebben. Wat nu ? Met wie zullen oru 
land en de VU hun beleid ont
wikkelen ?" 

• Ver leden w e e k heeft u sa
m e n m e t senator N e l l y M a e s 
eers te min i s ter D e h a e n e on
dervraagd over d e Ruandese 
m e n s e n m o o r d . 

W. Kui jpers : „Zo dpoedig mogelijk 
moet men de gewoiu meru in Ru
anda behulpzaam zijn. Het prach
tige ontwikkelingdwerk moet men 
verder zetten, ook al u het vre-
dedwerk van Artuiha aan flarden 
gejchoten. De eerdte vraag die moet 
gedteld worden b of we met de 
„winnende" bende, die blijkbaar op 
de hoogte wa.i van deze dtaatdqreep, 
aan een beleiddtafel kunnen gaan 
zitten. En wat met het beleid van 
andere Europeje dtaten t.a.v. Ru
anda? Vooral Frankrijk baart me 
zorgen. De eerdte minbter ant
woordde met veel overtuiging maar 
met weinig inhoud. Enerzijdd te 
begrijpen want wie kan op enkele 
dagen een nieuwe beleiddlijn uit
tekenen ? Maar anderzijdd kan die 
dlachting toch ook niet blijven door-
qaan ! " 

(mvl ) 
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EÜRO-KIPAGI 
OP 28 MEI IN HET ICC 

GROTE EUROMEETING TE GENT 
Zaterdag 28 mei In het In
ternationaal Congrej Centrum 
i>an Gent jtart om Mu.30 een 
hruuende Euro-meeting. Onze 
kandidaten maken zich op voor 
de eindjprlnt naar Straatj-
burg. 

Op 28 mei willen we nog eena 
duidelijk zeggen voor welk Eur
opa de VU kieöt. 

De VU zegt neen tegen de blij
vende dchande van de wapen
handel De VU bedankt voor een 
Europa waar eenzijdig gekozen 
wordt voor kernenergie, waar 
elementaire menden- en volke
renrechten van tafel worden ge
veegd, waar de Nederlandde taal 
niet volwaardig erkend wordt, 
waar de hormonenmaffui on
gestraft zijn gang kan gaan, 
waar miljardenprojekten de ogen 
uitiiteken van de 20 miljoen 
werklozen, van de 50 miljoen 
Europeanen die onder de ar-
moedegrenj leven, van de 3 mil
joen daklozen. 

De VU kiedt voor een doci-
aal-rechtvaardig Europa. Het 
Europees Parlement nam onze 
standpunten rond arbeidsher
verdeling over. Wij zijn de motor 
achter het protest rond de 
niet-erkenning van het Neder
lands in het Merkenbureau. De 
VU UI de enige partij die de strijd 
met de hormonenmaffia aan
ging en verder zal doordrijven. 
Het dossier van de internati
onale vrouwenhandel wil zij tot 
op de bodem uitspitten. De VU 
staat voor levenskwaliteit. 

De VU kiest voor een Europa 
van Volkeren en Reg ia 's. Zij was 
de gangmaker achter het Ko-
mitee van de Regio's. Vlaan
deren en Wallonië rrweten drin
gend een eigen stem in de Eu
ropese ministerraad krijgen. 
Een echt Europees parlement 
bestaat uit een rechtstreeks ver
kozen Europese Kamer, een Se
naat van de Volkeren en Regia 's 
en een versterkt regionaal beleid. 
Op die manier willen wij Europa 
diehterbij brengen. Meer Eu
ropa, minder België! 

De VU is op 12 juni hét al
ternatief. Zij wil geen Europa 
dat als een reuzehcuii mensen en 
kuituren opslokt. Zij wil een 
kleurrijk Europees akwarium 
vol vrije vusen. Met alle ge
lijkgezinden wil zij vechten voor 
een rechtvaardig Europa waar 
Vlamingen thuis zijn. 

Op zaterdag 28 mei om l^u.30 
verwachten wij alle leden, sym
pathisanten en vrienden in het 
ICC van Gent. Naast de ge
bruikelijke toespraken u er kre-
atieve kinderanimatie, Kunst in 
Huis en een optreden van het 
Antwerpse duo Ed Kooyman en 
Herman Van Haeren. Wees 
daar! 

WILT U ZO 'N EUROPA 

OF ZO 'N EUROPA? 

VOOR EEN EUROPA WAAR VLAMINGEN THUIS ZIJN. 
VLAAMSEVSm 
DBMOKRATtN 

HOE NAAR GENT ICC? 

Met de trein 

Vertrek vanuit Antwerpen om 
13u.27, Brussel Centraal om 
13u.21, Hasselt (via Berchem) 
om 12u.l3, Kortrijk om 13u.30, 
Oostende om 13u.34, Brugge 
om 13u.50, Leuven om 12u.57. 
Vanaf het station Gent St.Pie-
ters is het ongeveer 10 minuten 

wandelen naar het ICC (Ci
tadelpark). Volg de Koningin 
Astridlaan. 

Met de auto 
Vanuit Antwerpen en Kortrijk 
neemt u de E l 7, vanuit Brussel 
en Oostende de E40. In Gent is 
een ruime bewegwijzering voor
zien. 

VU-KANDIDATENLIJST 
VOOR EUROPA 

1. Jaak Vandemeulebroucke 

2. Willy Kuijpers 

3. Frieda Brepoels 

4. Patrik Vankrunkelsven 

5. Herman Lauwers 

6. Mithat Karaman 

7. Nora Tommelein 

8. Georgette De Kegel 

9. Peter Van Breusegem 

10. Waker Luyten 

11. Firmin Debusseré 

12. Hilda Douchy 

13. Johan Sauwens 

14. Paul Van Grembergen 

Opvolgers 

1. Bert Anciaux 

2. Nelly Maes 

3. Jef Van Bree 

4. Gilbert Vanoverschelde 

ö.SimonneVanBrussel-Vernimmen 

6. Elke Sleurs 

7. Etienne Van Vaerenbergh 

8. Lieven Bauwens 

9. Francis Van Lindt 

10. Annemie Thys 

11. Jan Caudron 

12. Jeanne Braem-Dambruyne 

13. Simonne Janssens-Vanoppen 

14. Jan Loones 

ED KOOYMAN 
EN HERMAN VAN HAEREN 
Ed Kooyman begon in 1970, 
op aanraden van Wannes 
Van De Velde, Antwerpse 
teksten te schrijven op de 
countrymuziek "waar hij en 
Herman Van Haeren mee 
opgegroeid waren. Deze 
originele kombinatie scheen 
niet alleen het Antwerpse 
publiek aan te spreken, 
want Ed schuimde in zijn 
eentje heel Vlaanderen en 
zelfs een deel van Neder
land af met zijn 
5-string-banjo, concertina, 
autoharp en mondharmo-
ttika. 

In 1974 vroeg hij Herman 
Van Haeren om mee te wer
ken aan zijn eerste LP. Deze 
samenwerking werd steeds 
intenser, en zij traden sinds
dien altijd samen op. Zeven 
albums hebben zij onder

tussen uitgebracht, de laat
ste twee op CD (1000 
Weekends en Kooyman, 
Van Haeren en de men
sen). 

In hun jubileumjaar 1990 
kregen zij een 'Joske' van 
Radio 2. 

Zij hebben in 1991 het Ant
werpse chanson het verst 
over de grenzen gebracht 
door de sinjorenstad te ver
tegenwoordigen op het In
ternationaal Radio Festival 
van Shanghai. 

O p het podium worden zij 
begeleid door Frank Bier-
que (contrabas) en Stef 
Peire (gitaren), die zorgen 
voor uitstekende (en aan
stekelijke) muziek bij hun 
originele en grappige tek
sten. 

E2 Kooyman en Ed Van Haeren: Antwerps chanson op de 
Euronieeting in Gent. 

PRAKTISCHE EURO-TIPS 
VOLMACHTEN 

Artikel 30 van de \vet van 23 
maart 1989 betreffende de ver
kiezing van het Europees Par
lement preciseert dat een kiezer 
die op de dag van de stemming 
op reis in het buitenland is, een 
andere kiezer volmacht kan ver
lenen om in zijn naam te stem
men. 

De aanvraag van volmacht bij 
de voorzitter van het kanton-
hoofdbureau, die de onmoge
lijkheid van aanmelding in het 
stembureau vooraf moet vast
stellen, moest evenwel uiterlijk 
de zestigste dag (woensdag 13 
april) voor de verkiezing ge
beuren. De uitoefening van het 
recht volmacht te verlenen is in 
vele gevallen derhalve onmo
gelijk. Het is inderdaad niet 
evident dat men twee maanden 
van tevoren reeds ^veet dat men 

op de dag van de stemming in 
het buitenland zal verblijven. 

Momenteel ligt er echter een 
wetsvoorstel ter sprake waarin 
aangekondigd wordt dat de aan
vraag voor een volmacht ui
terlijk de vijftiende dag (za
terdag 28 mei) voor de ver
kiezing dient te gebeuren bij de 
burgemeester van de woon
plaats. Wie dus op 12 juni va
kantie neemt in het buitenland, 
kan waarschijnlijk vooralsnog 
een volmacht bekomen. Kon-
takteer de dienst Bevolking op 
uw gemeentehuis. 

Ook handig om weten is dat de 
gevolmachtigde zijn stem moet 
uitbrengen in de gemeente en 
het stembureau waar de vol
machtgever als kiezer is inge
schreven. 
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ElO-MMPAGNE 

JONGE VLAAMSE KUNST 
VOOR EUROPA 

BRUNEAU, 
ZOALS ANDEREN ADEMEN 

De Volksunie heeft voor haar 
fondsenwervingen steeds kun
nen rekenen op de gulheid van 
haar militanten, leden en sim-
patisanten. Ook voor de ko
mende Euroverkiezingen zal zij 
dat doen. Gigantische bedragen 
vanwege de industrie aan po
litieke partijen zijn nooit haar 
deel geweest, daarom ver
heugde de partij zich over de 
wet D'Hoore die voorzag dat 
verkiezingsuitgaven de 25 mil
joen fr. niet mochten overschrij
den. 

Wat de werkgroep-Peeters er in 
een nieuwe regeling van ge
bakken heeft, een toegelaten be
drag van 50 miljoen fr. ver
kiezingsuitgaven per partij, is 
schromelijk overdreven. Met 
zo'n bedrag klaart de schemer
zone waarin politieke partijen 
aan ,,fund raising" doen niet op. 
Het verwerven van fondsen 
dreigt alsdus een duistere zaak 
te blijven. 

Daarom heeft de VU een ori
ginele en doorzichtige formule 
uitgewerkt die tegemoet moet 
komen aan een propere politiek 
van fondsen •werven. 

1. Wie dat ŵU kan in alle open
heid kleine, middelgrote en 
grote bedragen storten; 

2. De bedragen blijven ten al
len tijde kontroleerbaar en 
worden, al dan niet onder 
volledige naam van de schen
ker, gepubliceerd; 

3. Door het opzetten van der
gelijke aktie geeft u drie 
jonge en talentvolle Vlaamse 
kunstenaars een duwtje in de 
rug. 

WIJ HEBBEN 
GEEN JAN HOET 
In samenwerking met Kurut in 
Huil werden drie jonge kun
stenaars geselekteerd, u leest 
meer over hen en hun werk in de 
korte portretjes die wij van hen 
schreven. Het gaat om kun
stenaars die het heden ten dage 
goed doen op de kunstmarkt. 

Stortingen van 10.000 fr. tot 
29.000 fr. geven recht op een 
gekleurde litho van Lucie Pau
wels, van 30.000 fr. tot 49.000 fr. 
bekomt u een schilderij van 
Bruneau, van 50.000 fr. en meer 
wordt u de eigenaar van een 
genummerde ets van Michael 
Borremans. 

Zo helpt u daadwerkelijk mee 
om jong Vlaams talent op de 
Europese scène te brengen. De 
Volksunie heeft wel geen J a n 
Hoet op haar lijst steian, maar zij 
doet wel iets zeer konkreet voor 
Vlaamse artiesten. 

GEEN KAT IN EEN ZAK 
U hoeft geen ,,kat in een zak" te 
kopen, kunstwerken van de drie 
geselekteerde artiesten zullen 
gedurende een periode van de 
maand mei te bekijken zijn in 
het Algemeen VU-sekretariaat 
op het Barrikadenplein te Brus
sel en tijdens de grote 
Euro-meeting op zaterdag 28 
mei te Gent. 

Het aangekochte kunstwerk 
wordt in overleg met de koper 
aan huis bezorgd zodat het u 
ongeschonden bereikt. (Zie ant-
woordbon) 

MICHAEL BORREMANS, 
BOORDEVOL RAADSELS 
Het -werk van Michael Borremaru 
(°Geraardsbergen, 1963) ver
raadt zijn plastische vorming 
aan het Gentse St.-Lucas, en 
dan vooral de Vrije Grafiek. 
Een discipline die hij ook aan
leert aan het Stedelijk Sekun-
dair Kunstinstituut te Gent. 

Aan het grafisch vŝ erk van JVli-
chaël Borremans heeft de toe
schouwer zijn bezigheid, hij 
wordt gekonfronteerd met ge-
ensceneerde taferelen van enig-
zins allegorisch allooi, met ver
halen die zwanger zijn van dra
matiek en raadselachtigheid. 

Het zal allemaal wel met de aard 
van de artiest te maken hebben, 
met de uiting van zijn visie op de 
menselijke inborst, het inner
lijke dat in relatie staat met zijn 
omgeving; konflikt zoals de 
kunstenaar zegt. Ieder van ons 
ervaart zijn omgeving, taxeert 
deze en reageert zoals hij gebekt 
is. Dat doet Michael Borremans 
in zijn werk. 

De kunstenaar put rijkelijk uit 
zijn scholing en zijn kennis van 
vroegere perioden uit de kunst
geschiedenis maar aktualiseert 
deze naar eigen goeddunken. 
Daarom wordt van zijn werk 
gezegd dat het „binnen een 
post-modernistische kontekst 
vernieuwend is". 

Dit samengaan levert een 
vreemde en boeidende artistieke 
benadering op. 

Michael Borremans: „Mijn 
werk u) het rezuLtaat van een kon-

flikt met mijn omgeving die deel 
uitmaakt van mijn bestaan. De 
neiging naar het irreële doet dierut 
ai) metafoor voor deze ervaring." 

=* Michael Borrenuuu heeft z'n 
atelier in de Wittemoleiutraat 
109-111, 9040 Gent. Hij be-
haalde in 1991 de pre^tigieiLue 
Jacque<) De Legerprijó voor gra
fiek. 

LUCIE PAUWELS 
EN HAAR FANTAZIE-WERELD 
Het werk van Luc'ie PauweL 
("Kortrijk, 1958) treft onmid
dellijk door het levendige ko
loriet, bij nader toekijken bezit 
het echter veel meer. Vertrek
kend van bekende vormen 
bouwt de kunstenares een gra
fisch kluwen op waarin de toe
schouwer nog even de motieven 
herkent die Lucie Pauwels lief 
zijn: sterren, torens, een kroon, 
een paddestoel, een huisjes
slak... Deze vormen, het lijken 
wel simbolen, komen in haar 
werk herhaaldelijk voor. De we
reld die Lucie Pauwels uitbeeldt 
ligt weggedoken in een nie
mandsland tussen kunst en 
speelse fantasie. De soms felle 
kleuren verhogen het mysterie. 

Daardoor heeft haar werk iets 
van een sprookje, het is aan
genaam om naar te kijken en het 
laat de toeschouwer ruimte om 
er zijn verbeelding op los te 
laten. 

De kunst van Lucie Pauwels is 
nooit saai of oppervlakkig, wel 
zeer toegankelijk en verfrissend 
om in huis te hebben. 

°* Lucie PauweLt beeft haar 
atelier in de Sion^traat 14 te 
8500 Kortrijk. Zij dtudeerde aan 
de akademie voor Schone Kun-
dten van haar geboortestad en 
aan St.-Luca^ te Gent. 

Lucie Pauwels: „Ik wil een land
schap van welbehagen scheppen, een 
paradijdlijke speeLie wereld die 
slechts bejtaat als wishful thinking. 
Ik hoop dat mijn werk iets van dat 
arkaduich gevoel uitstraalt en weet 
over te brengen." 

Bruneau, de artiestennaam van 
Bruno Schnieders ("Wilrijk, 
1957), besloot reeds zeer jong 
om kunstschilder te worden. 
Soms zou je denken dat zijn 
schilderijen agressief zijn maar 
dat is niet zo, Bruneau is ge
woonweg een hedendaagse 
kunstenaar die in een vijandige 
samenleving woont en de we
reld als een hopeloze chaos er
vaart. 

Vanuit de vrijheid van zijn ver
beelding tekent hij portretten, 
beelden, gezichten. Met een 
blijkbaar moeiteloze penseel-
trek die schijnbaar niet van het 
papier is weg geweest geeft hij 
vorm aan een blik, een adem, 
een leven. Zijn tekenstijl is 
zachtzinnig en tegelijk bijtend, 
zegt de waarheid eerlijker dan 
welke kaakslag ook. De schilder 
spot met de wereld die hem 
verontrust. 

Of er nu een hoofd, een vlieg
tuig of een fles wordt afgebeeld, 
het resultaat is steeds een zoek
tocht naar de voor hem juiste en 
meest krachtige vorm. Sterke 
beelden worden met felle, pri
maire kleuren ingevuld. 

Als „schUder van beroep" te
kent en schildert Bruneau zoals 
anderen ademen, dit engage
ment laat de toeschou\ver niet 
onberoerd. 

°^ Bruneau heeft zijn atelier in 
de Cobdenstraat 33, 2018 Ant
werpen. Werk van hem werd ten
toongesteld in Vlaanderen en Ne
derland, maar ook in New York, 
Dortmund en ChilL 

Bruneau: „Ik werk aan tennis 
waarin ikmij verdiep voor ik begin te 
schilderen, onderwerpen die steeds 
weer opduiken, beelden die ik herhaal 
in voor- of achtergrond. Ondanks de 
bijtende werkelijkheid probeer ik m 
mijn werk de levenslust die in mij zit 
weer te geven. Ik voeg er een bepaalde 
soort poëzie aan toe." 

I 
! A N T W O O R D B O N 

Ik koop werk van jonge Vlciamse kunstenaars en help de 
VU-Euro-kampagne een stuk op w^eg. 

O ±\., ik wil graag een kunstwerk ontvangen. Ik kruis de 
kunstenjiar van mijn keuze aan en vul alle gegevens in. Met 
mijn aankoop steun ik de Euro-kampagne van de Volks
unie. 

Mijn kunstwerk ontvang ik via koerier eind juni, begin juli. 
Ik geef een telefoonnummer op zodat we, voor de levering, 
goed kunnen cifspreken. 

Voornaam en naam: mevr/dhr -

Straat: 

Postnr.: -

-Nr.:- -Bus: 

-Gemeente: 

Telefoonnummer: 

U kunt mij best bereiken tussen en 
uur. 

Datum:. Handtekening -

Ik bestel: 

O Lucie Pauw^els -

O Bruneau 

vanaf 10.000 fr. 

30.000 fr. 

50.000 fr. O Michael Borremans 

Alle kunstAverken worden door de kunstenaar zelf ge
tekend. 

Stuur deze antwoordbon volledig ingevuld naar D e Volks
unie, Vlaamse Kxmst voor Europa, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel of fax (nr. 02/217.35.10) en stort uw 
totaalbedrag zo snel mogelijk op rek. nr. 435-0271521-01. 
Waarvoor dank. 
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ElO-MMPAGl 
VU-KANDIDATEN VOOR EUROPA 
HILDA DOUCHY-COMMEYNE: 

VOORAL HET BEHOUD 
VAN ONZE IDENTITEIT 

Deze week brengen wydeportretje,i van t)e VU-EHn>-kand0aten 
Walter Luyten, Peter Van Breiutegem en HilBa Doii-
eby-Comtneyne. 

Ook op andere bladzijden leest u informatie over de 
komende Euro-verkiezingen die zoetjesaan naderbij ko-

Hilda Douchy-Commeyne is 
één van de tien vrouwen op de 
VU-lijst voor Europa. Hüda is 
huisvrouw, moeder van vier 
kinderen en oma van drie klein
kinderen. Op zich een voltijdse 
job. Maar Hilda heeft een open 
kijk op de wereld en de maat
schappij. Ze is een sociaal be
wogen vrouvir en koos uitdruk
kelijk voor engagement in haar 
leven. „Niet bij de pakken blij
ven zitten", is haar devies. 

Hilda was jarenlang aktief in het 
Katoliek Verbond voor Lande
lijke Vrouwen (KVLV). Stee
vast was ze mee betrokken bij 
het promoten en inhoudelijk on
dersteunen van de jaartema's in 
het KVLV. Ze was een aktieve 
medewerkster aan de jaarkam-
pagne rond het werkloosheids
probleem. Enkele jaren later 
werd er gewerkt rond de nieuwe 
trends bij de opvang van be
jaarden. Twee tema's die trou
wens nu ook nog altijd zeer 
aktueel zijn. Hilda is ook aktief 
in een hele reeks andere or
ganisaties: Athena, de Zilveren 
passer en de Federatie voor 
Vlaamse Vrou^ven. 

Naar aanleiding van de gemeen
teraadsverkiezingen van 1988 
werd ze een aktief lid van de 
Kortrijkse Volksunie. Sinds de 
vorige bestuursverkiezingen is 
ze voorzitter van de Kortrijkse 
afdeling. Ze vertegenwoordigt 
daarenboven de partij in een 
hele reeks plaatselijke advies
raden. 

Haar engagement voor de 
Volksunie heeft alles te maken 
met haar sociale bewogenheid. 
„De VoLkjunie Li de beöte waarborg 
voor een meer denwkratufch Europa. 
Er i) behoefte aan een sterke Eu-
ropeae regutnaLuituche fraktie. Re-
gui'd zijn immers de bouwstenen van 
Europa", vertelt ze gedreven. 

Hilda Douchy'd engagement voor 
de Volhfunie heeft alied te maken 
met haar dociale bewogenheid. 

„Het w net de Volksunie die met de 
Europese Vrije Alliantie de natuur
lijke woordvoerder L) van het re-
gujnale gedachtengoed." Alaar er is 
natuurhjk meer. Hilda Dou-
chy-Commeyne is sinds jaar en 
dag bezorgd om Europa. ,^lle 
maatMhappelijke en technologische 

ontwikkelingen vragen om een 
grenéoveréchrifdende en Europese op
lossing", w^eet ze. Hilda is de 
medeoprichtster van de Kort
rijke Hendrik Brugmans-kring: 
een pluralistische vereniging die 
in de sporen van de welbekende 
Europeaan Hendrik Brugmans 
de Europese gedachte uit
draagt. Jaarlijks worden vier 
spreekbeurten georganiseerd. 
Telkens is er ook een bezoek aan 
een Europese instelling. De cy
clus 1994 stond in het teken van 
vier Europese uitdagingen: 
Joegoslavië, de toenemende in
vloed van de Islam, de Azi
atische groeilanden en tenslotte 
ook het demografische gegeven 
in Afrika. De Hendrik Brug
mans-kring bracht ook een be
zoek aan Rijsel. De grensover
schrijdende samenwerking tus
sen het Kortrijkse en dat bloei
end stuk Frans-Vlaanderen 
„over de schreve" nam de jong
ste jaren overigens ontzettend 
toe. 

Hilda Douchy is als Vlaams
bewuste vrouw bekommerd om 
de positie van het Nederlands in 
Europa. De Nederlandse taal, 
de Vlaamse kuituur en identiteit 
mogen volgens haar niet ver
loren gaan in de anonimiteit van 
het grote Europa. „Europa u geen 
smeltkroes. Europa is een fonkelende 
diamant met vele zijden^ Verschei
denheid brengt schoonheid. Maar 
meteen wil dat ook zeggen dat elke 
zijde even mooi geslepen wordt." 
Daar wil ze zich aktief voor 
inzetten. Tijdens de komende 
Eurokampagne zal je haar dan 
ook ontmoeten met de slagzin: 
„Volksunie: de beste waarborg 
voor het behoud van de 
Vlaamse identiteit". 

t^ Hilda Doucby-Conuneyne 
staat op de 12de plaats van de 
VU-Eurolij^t. 

Walter Luyten staat bekend om z 'n onnavolgbare stijl, in woord en in 
daad 

WALTER LUYTEN: 

ERVARING EN KENNIS 
Walter Luyten is de onvermoei
bare voorvechter van een Eu
ropa van regio's en volkeren. 
Toen hij nog werkzaam was op 
het Vormingscentrum Lodew^ijk 
Dosfel was hij de opgemerkte 
vormingswerker die honder
den, zoniet duizenden jongeren 
de eerste beginselen van het 
verdraagzaam nationaUsme bij
bracht. Wij leerden hem kennen 
tijdens zo'n kursus van 
VUJO-Izegem. 

Zijn entoesiasme bekoorde 
nogal wat jongeren. O p vrij 
korte tijd groeiden we dan ook 
uit tot een stevige V U J O - k e m . 
De kursus vond plaats op een 
neutrale plciats, in het J O C en 
duurde vier zaterdagnamidda
gen. Steevast eindigde zo'n na
middag op een grote zangstonde 
in het JeugdOntmoetingsCen-
trum of het nabijgelegen Vlaams 
Huis. Heel gauw sleurde hij 
onze V U J O - k e m ook mee naar 
het nabijgelegen Frans-Vlaan-
deren, later ook naar Delft, naar 

PETER VAN BREUSEGEM; 

RESPEKT VOOR MARIA, MOZES EN MOHAMED 
Peter Van Breusegem is een 
Vlaams-Brusselse arts en redak-
teur-vertaler van wetenschap
pelijk, •Voornamelijk medische, 
teksten. In een ander leven is hij 
een auteur die onder de naam 
Dirk van Babyion vier romans 
en een dichtbundel schreef. 

Dr. Van Breusegem (°1956) 
heeft een grote belangstelling 
voor Afrika, kerkgeschiedenis, 
godsdienst en religie in het al
gemeen en voor de grote me
dische en wetenschappelijke 
problemen van deze tijd: AIDS, 
kanker, enz... Als bestuurslid 
van de Wetenschappelijke Ver
eniging van Vlaamse Huisart
sen is hij vice-hoofdredakteur 
van het tijdschrift Huisarts Nu. 

Zijn sociale bewogenheid blijkt 
uit de inzet voor The Foundation 
(buddy-systeem voor AIDS-pa-
tiënten) waarvan hij de eerste 
voorzitter was, en zijn betrok

kenheid bij Fight for Life (me
dische informatie en begeleiding 
van AIDS-patiënten en infor
matie rond en deelname aan 
AIDS-onderzoek). Een bijzon
dere aandacht krijgen het sa
menleven van de meest diverse 
kuituren en subkulturen in de 
grootstad en in Vlaanderen, de 
emancipariebeweging van min
derheidsgroepen, ondermeer 
homoseksuelen, de vreemdelin-
genproblematiek en de ont
voogding van het Vlaamse 
volk. 

Met een krachtig en gemeend 
motto, „Respekt voor Maria, 
Mozes en Mohamed", trekt hij 
op de VU-lijst de Europese ver
kiezingen tegemoet. Wij citeren 
hem: „Maak op om het even welke 
wijze een zoektocht naar een ge
schikte partij. Kies vooreen positieve 
zoektocht door na te gaan waar de 
waarden die in deze tijd belangrijk 

Van Breudegem: "wat ook de 
gekozen weg 'is, steeds kom je bij 
de VU terecht. 

zijn, verdedigd worden. Het kan ook 
negatief door de partijen te eli
mineren op basis van hun doel
stellingen en de wijze waarop ze in 
het verleden verantwoordelijkheid op
namen om hun doelsteliingen te 
realiseren. Wat ook de gekozen weg 
is, steeds kom je bij de Volksunie 
terecht: de enige partij met respekt 
voor de waarden van elke individuele 
burger, de enige partij die zwh zonder 
grote, demagogische slogans volledig 
en daadwerkelijk wist te vernieuwen, 
de enige partij die Vlaanderen (en 
daardoor Europa en de gehele we
reld) een waardig alternatief biedt 
tegen verloedering, verzuiling en ver-
knechting aan belangengroepen die 
de burger en zelfs hun eigen leden 
met de voeten treden." 

(lees ook op blz. 16 onze rubriek 
Uittimijter) 

°* Peter Van Breiutegem staat op 
de 9de plaats van de VU-Eu-
roUJst. 

het Prinsenhof, de Oude en de 
Nieuw^ekerk en het graf van de 
„Vader des Vaderlands — Wil
lem van Oranje". Walter be
perkte zich echter nooit tot de 
Lage Landen alleen. Nog tij
dens de diktatuur van Franco 
kon je hem samen met Willy 
Knijpers terugvinden in Bas
kenland waar hij bijzonder ge
kend is. De Guardia Civil 
maakte jacht op hen. De namen 
Luyten en Knijpers openden in 
Baskenland veel deuren in na
tionalistische kringen. Het be
houd van de eigen kuituur is een 
centrale gedachte in zijn po
litieke aktie. Hij lag dan ook aan 
de grondslag van Flandriatik 
Isastolentzat, het Vlaams Ko-
mitee voor steun aan het Bas-
kisch onderwijs, die de jaar
lijkse Baskenavonden organi
seert. Walter Luyten staat bij
zonder kritisch tegenover het 
grote centralistische Europa en 
weet uit eigen ervaring welk 
belang er moet gehecht worden 
aan zogenaamde nationale min
derheden. Hij is dan ook lid van 
het Vlaams Komitee voor steun 
aan Nationale Minderheden. 

Walter Luyten is historikus. 
Dat merk je onmiddellijk als je 
bij hem langskomt in Berlaar. 
Lange rijen boeken over de 
meest diverse onderwerpen sie
ren zijn woonkamer die meteen 
ook een reusachtige bibhoteek 
is. Merkwaardig is ook zijn uit
gebreide platenverzameling met 
klassieke en volksmuziek uit zo
wat de hele wereld. 

Walter Luyten is steeds een vor
mingswerker gebleven, ook 
toen hij in 1981 senator werd. 
Hij heeft een eigen onnavolg
bare stijl maar ,,doceert" op een 
bijzonder pittige manier zijn 
toehoorders. Europa is steeds 
zijn credo geweet. In 1979 stond 
hij op de tweede plaats na Mau-
rits Coppieters en ook in 1984 
en 1989 steunde hij de lijst als 
kandidaat. In 1991 werd Walter 
\jayXex\ niet herkozen als se
nator. Hij werd nadien wel lid 
van het Partijbestuur. 

c=̂  Walter Luyten ^taa.t op de 
10de plaats van de VU-Euro-
lijst. 
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SOOML 
VLAAMSE RAAD ERKENT AUTISME 

ERE, AAN WIE DIT TOEKOMT. • • 

Woensdag 20 april 1994. 

E^n doodgewone woensdag, zul 
je zeggen, ware het niet dat niet 
alleen de weermaker er een 
mooie lentedag van maakte. 

Om 18 uur vergaderde de frak-
tie van de Limburgse provin
cieraad in het Provinciehuis te 
Hasselt; 

Omstandigheden lieten met met 
toe stipt te zijn. Zodoende pikte 
ik het radionieuws van BRT 1 
mee in de auto. 

Stel je voor! 

De Vlaamse Raad erkent op 
woensdag 20 april 1994 in een 
Resolutie dat „aut'ume ab han-
dikap wordt erkend. Bovendien zal de 
Vlaunue regering extra middelen en 
maatregelen treffen om deze han-
dikap te omkaderen ". 

Plots wordt het écht lente ! 

Vlaanderen erkent autisme als 
handikap, goed 50 jaar nadat de 
Amerikaanse psychiater Kan-
ner voor het eerst de neiam 
„autisme" kleeft op een aantal 
kinderen dat door hun ouders 
bij hem w^orden geïntroduceerd. 
20 jaar nadat de oudervereni
ging rond autisme in ons land 
wordt opgericht. 

Mensen met autisme krijgen een 
statuut.Je houdt het niet voor 
mogelijk. En toch. 

Eindelijk krijgen jaren van ge
duld, nooit aflatend volhouden, 
plots betekenis. 

Simonne Jarunéeiu-Vanoppen en Baan Vervaet, eindelijk erkenning voor autiéme. 

Uitgerekend deze woensdag
morgen had ik een uitgebreid 
telefonisch gesprek met een va
der uit West-Vlaanderen. Hij 
moest zijn ontgoocheling aan 
me kwijt. 

„ Wat doet de WA ? (Vlaamse Ver
eniging Autidme) Waarmee zijn ze 
bezig in de WA? En al dat in

gezameld geld, waaraan wordt het 
bedteed? Je hoort niet,). Geen enkele 
vooruitgang l" 

Diezelfde avond volgt dan het 
heuglijk nieuws uit de Vlciamse 
Raad. 

Onmiddellijk gingen mijn ge
dachten naar Daan Vervaet. 

Hij was het die parlementaire 
aandacht schonk aan de W A en 
het verzoek een „erkenning" te 
geven aan mensen met au
tisme. 

Of dit belangrijk is ? 

Ja , natuurlijk! 

Hoe wil je dat regels en normen. 

tegemoetkoming en investering 
gebeuren voor iets of iemand 
dat niet bekend, met erkend is. 
J e hebt pas recht van spreken 
als je iemand bent, als je erkend 
wordt. Dan houdt men rekening 
met je, verwerfje rechten. 

Daan Vervaet opende het de
bat. 

Jammer genoeg mocht hij het 
resultaat niet kennen. 

Gelukkig heeft Etienne Van 
Vaerenbergh zi;n ^verk voltooid. 
Hij wist in alle partijen kollega's 
te vinden die, samen met hem, 
een resolutie indienden waar
van de redaktie door de W A 
werd goedgekeurd. 

20 april 1994 is een historische 
dag geworden: er •werd belang
rijk nieuws geschreven. 

Onbeduidend misschien voor 
de grote massa. Weinig zeggend 
bovendien in de wereld van de 
grote politiek. 

Gelukkig krijgt soms de kleine 
mens betekenis in de marge van 
nieuws en politiek. 

Als ouder vjm een autistische 
zoon van 25 voel ik me echter 
lenteblij. 

Dank je, Daan! 

Dank je, Etienne, voor jullie 
baanbrekend werk! 

Simonne Janssens-Vanoppen 
Ondervoorzitster W A . 

Vanaf volgende week in WIJ, Vlaams Nationaal Weekblad: 

TERUG NAAR HET 
Een reportagereeks van 
tien afleveringen op basis 
van interviews met 
gewezen Oostfronters en 
historici. 

Waarom namen Vlaamse 
jongens van 17 tijdens de 
tweede wereldoorlog 
dienst in het Duitse leger 
en trokken ze ten strijde 
tegen het kommunisme? 
Waren het avonturiers, 
idealisten of huurlingen? 
Hoe kijken ze op de 
oorlogsperiode terug? 
Welke sporen heeft de 
oorlog in hun leven 
nagelaten? Willen ze 
nog amnestie? 

In Terug naar het 
Oostfront gaat WIJ na 
hoe enkelen van de 
zowat 10.000 
Vlamingen die dienst 
namen in het Vlaams 
Legioen en de 
Waffen SS hun 
verleden verwerkten. 

Niette missen! 
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UIT DE REGIO 
ANTWERPEN 

A P R I L 

Wo. 17 M O R T S E L : FW-Mor t se l 
brengt geleid bezoek aan Sterren
wacht Urania-Hove. Info op 
455.17.76. 

D o . 28 K A L M T H O U T : Peter De 
Roover ( W B ) over Europa en 
Vlaanderen. Om 20u. in Cambuus, 
Heidestatieplein. 

Za. 30 M E R K S E M : Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang 20u. Inschrijving ter plaatse. 
Deelname IOC fr.p.p. Iedereen is 
welkom. 

Za. 30 BERLAAR: Bestuur 
DF-Berlaar hoopt met een volle bus 
twee dagen naar Zuid-Vlaanderen 
te reizen. Hotelkosten en maal
tijden ± 3.350 fr. voor 2p.kamer; ± 
2.350/1 p.kamer Inschrijven bij 
René Verbeylen (03/482.32.69, na 
19u ). Info bij de gids: Walter Luy-
ten (03/482.11.93). 

"DEZE WEEK IN ̂  

De partij van Willockx 
Ten laatste m 1996 knjgen we één 

grote, progressieve politieke familie. 
SP-minister van Pensioenen Freddy 
Willockx wil die nieuwe partij zelfs 

al eind dit jaar, vertelt hij in een 
interview over hier en Europa. 

Deze week in Knack. 

Nederland kiest 
Ook Nederland staat voor een 

politieke dijkbreuk. De 
parlementsverkiezingen van 

volgende week zullen het land 
veranderen. Een rondgang tussen 

partijen en lijsttrekkers, deze week 
in Knack. 

Op uw gezondheid 
Is lachen gezond? Bestaat er een 

verband tussen voeding en gezond

heid? Kan met reuma geleefd 

worden'' Helpt voetmassage? Wat is 

migraine'' Antwoorden in het dossier 

gezondheid, deze week in Weekend 

Knack 

En verder... 
• Ruanda: het verhaal van de Witte 

Paters; de afgeschreven band met de 
Belgische ekonomie • Mieke Vogels 
+ Patsy Sorensen aan één kar • Hoe 
Hugo Claus zijn gedichten bundelde 

• De Navo en Bosnië 

4 MAGAZINES I N I : 
KNACK + WEEKEND KNACK 

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

Za. 30 H O V E : A. Rodenbach-
school, Onderwijsstraat 19: Vlaams 
kulturele dag vanaf lOu. met boe
kenbeurs, Junior-Joernalisten-
wedstrijd, wandelzoektocht, 
streekspecialiteiten, kunsttentoon
stelling. Org. : Vlaams Culturele 
Werking. 

Za. 30 L I E R : Gesprek met Bert 
Anciaux. Om 20u. in café 't Goed 
Voorbeeld, Koning Albertstraat 8. 
Inkom gratis. Iedereen welkom. 

Za. 30 R I J M E N A M : Om 8u.30 
vertrek naar Frans-Vlaanderen. 
Om Hu . hoogmis in Ekelsbeke, 
middagmaal m hotel en busreis naar 
St.Omaars. Zie ook 30/4 Berlaar. 
Kontaktadres: Mia Billiet, Don
kerstraat 17, 0115/51.31.69. 

M E I 

Wo. 4 E D E G E M : De vrouw in de 
Vlaamse beweging door Huguette 
De Bleecker. Om 20u. in Drie 
Eiken. Org. : FW-Edegem. 

Vr. 6 E D E G E M : Cantusavond 
o.l.v. Walter Luyten. Zaal Drie Ei
ken. Met muzikale begeleiding van 
Paul Van de Voorde. Org.: VNSE. 
Info: 03/482.11.93,457.38.67 of fax 
03/482.44.58. 

Vr. 6 W I J N E G E M : VU-leden-
feest. Tafelrede om 19u.30 door 
Walter Luyten. Inlichtingen: Ma-
thieu Mees, Turnhoutsebaan 528, 
tel.03/353.94.64. 

Do . 12 M E R K S E M : Familiedag. 
Daguitstap met F W - M e r k s e m en 
Vlaamse Kring Groeninghe naar 
Averbode. Bezoek abdij, bossen, 
vijvers, speeltuin, tuinen en Ka-
pittelberg met Vlaamse Wijngaard. 
Info: Frie Van der Gooten 
(03/321.57.60) of Ronnie Herbosch 
(03/647.11.74). 

Vr. 13 K A L M T H O U T : Bezoek 
tentoonstelling m Hessenhuis ,,De 
geschiedenis van het Vlaamse 
wandtapijt", samen met F W - K a -
pellen. Inschrijven (250 fr.p.p.) bij 
Christel (664.07.57). Vertrek om 
8u.45 aan Heide-station. 

Za. 14 LINT: Eendagse studiereis 
naar Frans-Vlaanderen o.l.v. Wal
ter Luyten. Org. : VU-Lint. Vertrek 
om 7u., terug rond 21u. Deelname: 
400 fr. Inschrijven: J a n Winters 
(456.75.83), Dany Vangermeersch 
(455.50.70) of Frank Vercauteren 
(454.15.18). 

Ma. 16 K A L M T H O U T : Voor
dracht met dia's over Hedendaagse 
kant. Om 20u. in Theesalon De 
Raaf. Deelname: 100 fr/leden, 
niet-leden: 200 fr. (koffie inbegre
pen). Org. : FW-Kalmthout . 

Ma. 23 H E I S T O / D B E R G : Om 
20u.30 bespreekt Groot-Heist 
eventuele VU-lijst voor gemeen
teraadsverkiezingen. Vooraf kun
nen kandidaten zich aanmelden bij 
voorzitter Mark Van Esbroeck, 
015/24.65.98. 

Za. 28 B O N H E I D E N : Arr. tuin-
feest. Van 19 tot 21u. paëlla. De 
Lierse D S J B zorgt voor de mu
zikale omkadering (oude stijl jazz). 
In de Krankhoeve, Grote Doel-
straat. Kaarten (400 volw., 150 
kind) bij VU-kaderleden. Aperitief 
gratis. 

J U N I 

Zo. 5 L I E R : Dagtocht naar 
Frans-Vlaanderen o.l.v. Walter 
Lu3^en. Org. : DF. Info bij be
stuursleden of gids (03/482.11.93). 

ANTWERPEN '94 WIL GRONDIGE 
WIJZIGING TOT STAND BRENGEN 

LIMBURG 

A P R I L 

M E I 

Zo. 1 HASSELT: VU-Etentje in 
Ontmoetingscentrum Catharina. 
Inschrijven op tel.nr. 011/23.70.37. 
Org. : VU-Hasselt en Frieda Bre-
poels. 

H e t b e s t u u r van Volks-
u n i e - G r o o t - A n t w e r p e n ach t he t 
zijn pl icht k a d e r en leden op een 
juiste wijze in te l ichten over de 
verschi l lende besl issingen die 
g e n o m e n w e r d e n in v e r b a n d 
met de polit iek die de part i j o p 
A n t w e r p s n iveau wens t te voe
ren . 

Sede r t ge ru ime tijd leefde bij 
een mee rde rhe id van b e s t u u r en 
raad de over tu ig ing da t in de 
Vlaamse met ropool moes t ge
streefd w o r d e n néiar een totaal 
n ieuwe cianpak. D i t leek slechts 
mogelijk mits een d o o r d a c h t e 
bunde l ing van k rach ten . 

In een eers te fase w e r d e n be
sp rek ingen a a n g e k n o o p t met 
C V P en met V L D met het oog 
o p een klassieke kar te lvor 
ming . 

D e part i jpol i t ieke ve r s t a r r ing 
bleek evenwel te g roo t en beide 
par t i jen b leken niet in s taat een 
vo ldoende ru ime visie te ont
w i k k e l e n . H e t mis lukken van 
deze besp rek ingen veroor 
zaak te nogal w a t be roe r ing in 
verschi l lende A n t w e r p s e mid
dens en een g r o e p onafl ianke-
lijke vooraanstc ianden formu
leerde een d r i n g e n d e o p r o e p tot 
f ron tvormimng in het be lang 
van A n t w e r p e n . 

D e VU-le id ing , voor wie he t 
w a a r b o r g e n van een 
Vlaams-na t iona le i nb reng in 
een stabiel s t adsbes tuu r s teeds 
de hoo fdbekommern i s w a s en 
blijft, besliste, in de lijn v a n haa r 
vor ige init iatieven, positief op 
deze o p r o e p in te gaan . Tal van 
onafhankel i jke pe r sonen en ook 
C V P - A n t w e r p e n b o d e n even
eens h u n m e d e w e r k i n g aan . 

Aldus k w a m , o p demokra t i s che 
wijze, een to taal nieu'w initiatief 
tot s t and o n d e r de n a a m Ant
werpen '94. 

A n t w e r p e n '94 is geen kar te l 
van par t i jen m a a r een p lu ra 
listische bunde l i ng van indivi
duele pe r sonen uit verschi l lende 
m i d d e n s die zich veren igen om 
aan de k o m e n d e gemeen te 
raadsverk iez ingen deel te ne
men. D i t me t he t doel een g ron 
dige wijziging tot s t and te b ren 
gen in de wijze w a a r o p Ant 
w e r p e n w o r d t be s tuu rd . Zowe l 
V U - k a n d i d a t e n als C V P - k a n -
didaten , als onafhankel i jken (en 
zelfs V L D - en A G A L E V - k a n -
d ida ten) stellen zich h ie rvoor 
beschikbaar . 

Z o w e l d e V U als de C V P blijven 
als parti j in A n t w e r p e n bes taan . 
Alleen laten zij jian de g r o e p 
Antwerpen '94 de zorg om o p 

basis van een g o e d g e k e u r d p ro 
g r a m m a he t gemeentel i jk beleid 
in h a n d e n te nemen . 

E r zal d u s geen Volksunie-lijst 
o p k o m e n bij de a.s. gemeen
te raadsverk iez ingen . D e 
V U - k a n d i d a t e n zullen p laa ts 
n e m e n op de lijst Arftwerpen '94. 
D e V U zal we l een eigen lijst 
ind ienen voor de provincie
raadsverk iez ingen die voor het 
eers t op dezelfde dag als de 
gemeen te raadsve rk iez ingen 
doo rgaan . 

Al deze beslissingen w e r d e n op 
regelmat ige en demokra t i s che 
wijze g e n o m e n d o o r de daa r toe 
gemach t igde parti j instant ies 
(poli t ieke r aad en polit iek kol
lege van G r o o t - A n t w e r p e n ) en 
dit na rijp b e r a a d en met in
sp raak van alle afdel ingen als
m e d e o n d e r toezicht van he t 
cent ra le par t i jbes tuur . 

Zij b inden bijgevolg m a n d a t a 
rissen en kade r l eden ovreeen-
komst ig de s ta tu ten . 

E r s taat veel op he t spel in 
A n t w e r p e n . Zowe l de plaats en 
de rol van he t demokra t i s ch 
Vlaams-na t iona l i sme als de be-
stuurbciarheid van de groots te 
Vlaamse stad. D e V U neemt 
hier in h a a r veran twoorde l i jk 
heid. 

VAN DAENSBIER WORD JE NIET WOEST 

„DAENS" LAAT ZICH DRINKEN 
H e t Aals ters sociaal-Vlaams 
voorbee ld w o r d t mee r en mee r 
een insp i ra t iebron voor velen. 
Vorige w e e k w e r d in de Bel-
fo r tk iyp te te Aals t he t D a e n s -
bier officieel voorges te ld . E^n 
blondje van 7,5 g raden . La t e r 
dit j aa r volgt er n o g een D a e n -
sjenever. E n deze w e e k krijgt 
Aalst, 8 7 j aa r na he t overli jden 
v a n de pr ies ter-pol i t ikus , n u 
ook zijn , ,Daenskafee" . Is er een 
n i euwe D a e n s m a n i a a a n g e b r o 
k e n ? 

„Velen v ragen zich ongetwijfeld 
af of w e d o o r deze n a a m k e u z e 
niet he t sukses v a n de gelijk
namige film eksploi teren", 
stelde p r o m o t o r G e e r t Van 
C leempu t t i jdens de voors te l 
ling van het gers tena t . „ N i e t s is 
ech te r m i n d e r wjiar w a n t de 
idee o m o n d e r die b e n a m i n g een 
biertje te l ance ren is r eeds een 
vier ta l j a ren ge leden tussen mijn 
kol lega M a r n i c D e Schr i jver en 
mezelf on ts taan , en t r o u w e n s , 
D a e n s is in Aalst een begr ip da t 
o u d e r is d a n een p a a r jaar", 
(nvdr. in 1989 w^as er n.a.v. de 
150e geboortedeig van A. D a e n s 
een Daensjaar , w a t hee lwat 
m e n s e n insp i reerde . Toen 
k w a m ook he t u i tb rengen van 
de film in een s t roomversne l 
ling. Luc Delafor t r ie sr. w a s de 
g ro te inspirator . ) 

VAN DE ZUIVERSTE HOP 
N a ja ren van ekspe r imen te ren 
d o o r i ngen i eu r -b rouwer M a m i c 
D e Schrijver, en een ges laagde 
proeveri j in februar i , k o n d e n de 
ini t iat iefnemers t e rech t bij 
brouw^erij Le roy te Boezinge, 
w a a r he t blondje op a m b a c h 
telijke wijze g e b r o u w e n w o r d t . 

„ D a e n s " w o r d t g e b r o u w e n me t 
de zuivers te h o p . Fr is opge
d iend is het enigszins t roebel . 

O n d a n k s zijn hop , b i t te rhe id en 
zijn a lkoholgehal te v a n 7,5 gra
den liiat he t zich toch gewillig 
d r inken . O o k de presen ta t i e is 
zeer verzorgd , in een glas op 
voet . 

H e t ge r s tena t gaa t hoogs twaa r 
schijnlijk een mooie t oekoms t 
tegemoet , w a n t veel kafees in de 
D e n d e r s t r e e k zijn r eeds geïn
te resseerd in he t d rankje da t 
verdee ld w o r d t in va t en van 30 
liter en in gro te flessen me t 
c h a m p a g n e k u r k . La t e r volgen 
flesjes van 3 3 cl. O p heel w a t 
Vlaamsbe-wuste ge legenheden 
zal he t zeke r niet miss taan . N a 
de D e n d e r s t r e e k zullen de ove
rige regio's van V laande ren vol
gen . 

MOET DAT WEL? 
N a de proever i j v roegen enkele 
Daens i s t en of ,,dit wel al lemaal 
nodig is"? E e n v r a a g die niet 
on te rech t m a g gesteld w o r d e n . 
E e n bes tuurs l id van , ,Daens jaa r 
8 9 " h e r i n n e r d e zich nog hoe 
moeilijk het toen w a s om spon
sors te v inden én o m de m e n s e n 
bui ten de k r ing t radi t ioneel 
V laamsbewus t e politici te over

tu igen om he t D a e n s j a a r te s teu
nen . Sommige t egens t ande r s 
v a n de Vlaamse on tvoogd ing 
s tonden zich d in sdag o p de eer
ste rij in de ki jker te d r i n k e n met 
he t oog o p de k o m e n d e ver
k iez ingen. 

D i t doe t vele Daens i s t en pijn. 
M a a r ja... s inds he t filmsukses 
n o e m e n velen zich „daensis t" . 
O f ze he t ook me t d a d e n be 
lijden, zal de toekoms t ui twij
zen. Wij h e b b e n onze twijfels. 
Alaar volgens he t evangel ie zal 
er ech te r mee r v r e u g d e zijn om 
één bekeer l ing , dan. . . 

Voor de ini t iat iefnemers is he t 
alleszins mee r d a n een kom-
merciële s tunt . Van k indsbeen 
af w e r d e n ze met het D a e n -
sistisch erfgoed gekonfron-
teerd . Als elk Daensb ie r t j e een 
s tap v e r d e r is n a a r het sociale 
V laande ren van pr ies te r D a e n s 
toe, mogen er n o g veel , ,Daen -
sen" over de toog gaan . P r o s i t ! 

( m a s ) 

^^ Daensbier. Info bij Paul Van 
Cleemput, 053177.82.63, fax 
053/78.06.86. 
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OOSTDUINKERKE ROUWT LIEVE iMwm- j^Ymm «>{&«, 

O o s t d u i n k e r k e , en h o n d e r d e n 
Vlaamse v r i enden v a n he inde en 
ver, namen afscheid van Fer -
n a n d V a n d e n b e r g h e . D e afge
s to rvene w a s o.m. oud-voorz i t -
te r van de VU-afde l ing O o s t 
d u i n k e r k e en de ouds te b roe r 
van vo lkszanger J o h a n Van
d e n b e r g h e . 

F e r n a n d w a s één van die m e n 
sen om van te houden , aan
nemer van be roep , Vlaming v a n 
leven. Wij k u n n e n h e m he t best 
h e r d e n k e n me t de w o o r d e n die 
V U - s e n a t o r J a n Loones bij de 
begrafenismis u i t sprak , n a m e n s 
de v r i e n d e n : 

„Ferdinand, vriend Fernand, 

Een man, een vader, een vriend, een 
Vlaming om van te houden. 

Van gejtalte waj hij niet zè groot, 

Fernand, maar we keken naar je 

op-

De oudöte zoon van dat mooie, dterke 

geölacht der Vandenberghe^. 

De vader en grootvader van dat fiere 
gezin. 

In een woning, neen in woningen, die 
éteedi) open <>tonden voor de vele 

vrienden, 

al kwamen ze bevoorbeeü van Ar
gentinië. 

"Aannemer op rtut", Jtaat er, Fer
nand. 

We geloven er niet,) van: jij woé veel 
te levendig om te riuten. 

En veel te eigenzinnig om er geruft 
in te zijn. 

"Niet bedelen, niet treuren, maar 
moedig uitrijden'. 

Een leven lang dtrijden voordat volk, 
dat Vlaarrue volk, 

dat jij zelfdtandig wilde, nu en niet 
mogen. 

Strijden met de koppigheid en het 

ongeduld van de bezielde overtui

ging-

Bedankt Fernand, voor alled wat je 

voor ond wad. 

We zullen je midden, Fernand, aii 
een dtrijder, aid een vriend, en ab een 
vader 

Met jouw heengaan voel ik mij een 
dtuk armer. 

Met jouw heengaan id ook Vlaan
deren een dtuk armer geworden." 

WEST-VLAANDEREN 

APRIL 

Vr. 29 R O E S E L A R E : Vlaamse 
Volksavond in 't Ruiterscentrura, 
Piljoenstraat. Van 19u.30 tot 
20u.30: 1/2 kip met groenten en 
frietjes (350 fn, -12j. 200 fr.). Om 
21u.: optreden Johan Vanden
berghe. Inschrijven bij VU-be-
stuursleden op nrs. 20.83.45 ('t 
Leeuwke) of 20.85.63 (Tonie 
Soete). Org. : VU-Roeselare. 

Vr. 29 lEPER: Alg. Ledenverga
dering met aanwezigheid van Paul 
Van Grembergen, bij schepen J a n 
Delie, Haiglaan 20, 8900 leper. 

M E I 

Wo. 11 IZEGEM: V-Club voor 
kinderen. Mooi weer: speelnamid-
dag Paters domein. Slecht weer: 

knutselnamiddag. Afspraak: 
13u.30 parochiezaal, Ommegangs
traat 5. Inkom 50 fr. Org. : Vlanajo 
Vzw. 

D o . 26 IZEGEM: Euro-meeting 
met Firmin Debusseré en Jaak 
Vandemeulebroucke. Om 20u. in 
zaal Valentino, Meensesteenweg 
122. 

J U N I 

Vr. 3 l E P E R : Euro-avond. Zaal 
Cieper, Brugseweg St. J a n bij leper. 
17u.30 opening tentoonstelling „De 
kleine sterren van Europa" door 
Lieven Dehandschutter met aan
wezigheid van EP-lid J aak Van
demeulebroucke. Om 20u. 
Euro-avond met tal van kandidaten 
en muzikale omlijsting. 

OOST-VLAAN DEREN 
APRIL 

Vr. 29 AALST: Jaarlijkse 1 
mei-viering. Om 20u. gelegenheids
toespraak door Jaak Vandemeu
lebroucke aan het standbeeld van 
priester Daens, Werf te Aalst. Na 
de bloemlegging versnapering in 
lokaal De IJzer, Vlaanderenstraat 
13. Org. : VU-arr. Aalst. 

Za. 30 S INT-AMANDSBERG: 
ISen dagje Brussel met de Vlaamse 
Vrou'wen-St.Amandsberg. Samen
komst om 9u.30 stipt in de hal van 
het St. Pieterstation te Gent. Met 
bezoek aan tentoonstelling Hoog
lied en De Jaren Dertig. Info en 
inschrijven bij Lieve Jolie, 
231.49.07. 

Za. 30 W O N D E L G E M : VU-sou-
per. Om 19u. in De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96. Muzikaal op
geluisterd door The Will Comets. 
Prijs p.p.: 550 fr. Inschrijven bij 
Dirk Buys (253.64.36), A. Maen-
hout (253.71.97) of Chris Erauw 
(2533.71.93). Org. : VU-Wondel-
gem. 

MEI 

Zo. 1 ERPE-MERE: Lentewan
deling in en rond het Neigembos. 
Vertrek om 14u.30 aan kapel van 
Bevingen (ingang Neigembos via 
stwg. Ninove-Halle, links vlak na 
schoenfabriek De Proost, Neigem). 
Afstand: ± 8 km. Einde rond 17u. 
Inschrijven en info: Paul De Spie-
geleer, Stokt 17 te Burst (62.42.09). 
Org. : VU-Erpe-Mere. 

Zo. 1 G E N T : Wandelzoektocht in 
Gent.. Van 1 mei tot 31 augustus. 
Tema: Het minder bekende cen
trum. Deelnemen: 150 fr. Info en 
inschrijving: R. Roels, Burggra-
venlaan 243 te 9000 Gent 
(09/222.72.37). Org. : 
VU-Gent-Centrum & Zuid. 

Wo. 25 DEENZE: J aak Vande
meulebroucke over de Hormonen
maffia en Europa. Om 20u. in de 
kelder van de Stadsbiblioteek, 
Markt te Deinze. Org.: Goosse-
naertskring Deinze. 

VOLKSUNIE OP 
HETTV-SCHERM 
O n d e r he t mo t to „Voor een 
E u r o p a w a a r Vlamingen 
thuis zijn " k o m t de Volks
unie op he t s che rm van 
B R T N 1. 

H e t sp reek t vanzelf da t 
deze u i t zend ing vol ledig in 
he t t eken zal s taan van de 
E u r o - k a m p a g n e . 

N u reeds no te ren én k i jken: 
dinsdag 10 mei o m 22u .55 
opTVL 

Fernand Vandenberghe (uiterdt linkd) bij de VU-verkiezingdkampagne van 1987. Nog op de foto (vlnr) 
Charled Chrutiaen, Willy Bril, Jan Loonej, Achiel Godderi^, Pierre Nolf, Yve^ Boullet, Mauritd 
Boucquez. 

IN MEMORIAM JAN VAN DOOREN 
J a n w a s ru im 55 jaar toen ik 
h e m als 25-jarige voor het eerst 
on tmoe t t e . Hij k-wam toen net 
uit een d iep dal na een zw^are 
ziekte en via mijn v a d e r ^vist ik 
da t hij in teresse t o o n d e v o o r de 
V U . 

Bij ons eers te k o n t a k t zat hij 
ver legen en h y p e m e r v e u s in 
zijn zetel. Ik v reesde da t w e aan 
h e m niet veel zouden hebben . 
Mijn vergiss ing zag ik vrij snel 
in, w a n t z o d r a hij zijn a k k o o r d 
gaf mee te w e r k e n , k w a m hij als 
een •wervelwind in he t b e s t u u r 
en zet te hij zich v a n 's m o r g e n s 
tot 's avonds onve rmoe ibaa r in 
voor de afdeling. 

Zijn gezin h a d he t ve rd r i e t ge
k e n d k inder loos te blijven. D e 
Volksunie w e r d zijn k ind . 

Tijdens mijn voorz i t t e r schap 
zag ik J a n vrij-wel iedere dag . 
Telkens h a d hij we l w a t n i euws 
te vertel len. D e hele d ag w a s hij 
met zijn lïets o p de baan en 
bezoch t onze leden met l idkaar-
ten, s t eunkaa r t en , spekulaas , op 
zoek naa r pri jzen, of g e w o o n 
zomaar . 

J a n hield de leden t r o u w o p d e 
hoog te v a n alle kleine en g ro te 
nieuwsjes van de afdeling. Hij 
h a d h ie rvoor zijn eigen w a p e n 
a r senaa l : zijn fiets me t de twee 
zakken , zijn telefoon, zijn oude 
t ikmach ine (voor J a n w a s de 
i nhoud belangr i jker dan de 
v o r m ) , zijn e m m e r en p a p b o r -
stel. M e e r moes t J a n niet h e b 
ben . 

J a n hield niet van veel gepraa t . 
Hij voelde zich onge lukk ig 
s teeds w e e r te moe ten o p b o k s e n 
tegen een were ld w a a n n w o o r d 
boven d£iad gesteld -werd, uit
zicht boven inhoud . B u r e a u k r a -
tie lag h e m niet. 

J a n w e r d snel een geliefd figuur 
in he t d o r p en voelde zich goed 
in die rol . Hij hield niet van 
a a n d a c h t rond zijn pe r soon en 
bleef bij o p e n b a r e aangelegen
h e d e n he t liefst zo ver mogelijk 
op de ach te rg rond . Als er te 
w e r k e n viel daa ren tegen , s tond 
J a n s teeds o p de eers te rij . 

D e komst van M a u r i t s (Dop-
pie ters als i n w o n e r in ons d o r p 
w a s v o o r J a n een h o o g d a g (ik 
v e r m o e d da t hij M a u r i t s ' eers te 
b e z o e k e r is gewees t ) . O o k de 

k a n d i d a t u u r en la ter de ver 
kiez ing van onze burgemees te r . 
B o b Van H o o l a n d , tot s ena to r 
gaven J a n n ieuwe moed . 

D e brief v a n Alaur i ts Cloppie-
ters , he t ve rdwi jnen v a n J a a k 
Gabr ie ls , de opeenvo lgende 
slechte ui ts lagen bij verkiez in
gen beg reep hij niet . H e t m a a k t e 
h e m verb i t t e rd . J a n wi lde w in 
nen en d r o o m d e e rvan da t „zijn " 
part i j n o g eens zou t r iomferen . 

Hij b e g r e e p niet w a a r o m jonge 
mensen de V U de r u g toekeer 
den . In de nieu\ve voorz i t t e r zag 
hij de pe r soon die he t tij kon 
ke ren . V a n d a a r zijn laats te ver 
b e t e n strijd v o o r de V U om in 
elke bibl ioteek De vergeten ver
nieuwing, het boek v a n V U - v o o r 
zi t ter Ber t Anc iaux , te kr i jgen. 
Toen h e b ik J a n v o o r he t eers t 
zien twijfelen, niet in de V U 
m a a r in zijn eigen mogehjk-
heden . Hij v e r t r o u w d e me toe 
da t hij te hoog geg repen had en 
voe lde da t energie h e m ont
b r a k . H e t w a s een begin van zijn 
laats te l i jdensweg, zijn laats te 
gevecht . J a n w e r d stiller, in 
onze ge sp rekken n a m zijn ziekte 
s teeds mee r plaats in tot ze elke 
a n d e r e interesse verdreef . 

Wij zijn goede v r i enden gewor 
den g e d u r e n d e die ja ren .Hi j 
leerde me he t be lang van , ,nooit 
mee r oor log" d o o r de verha len 
uit zijn jeugd, de oor logsjaren. 
Zijn verblijf in Du i t s l and en de 
ve r sch r ikk ing w a a r v a n hij toen 
getuige w a s zouden h e m voor 
het leven t ekenen . 

Hij leerde me het vreseli jke van 
de naoor logse pe r iode . H i j 

APRIL 

Wo. 27 SINT-AGATHA-BER-
CHEM: Hugo De Ridder over 
,,Een blik in de coulissen van de 
Wetstraatpolitiek". Om 20u. in Ge
meenschapscentrum De Kroon, J B 
Vandendrieschstraat 19. Org. : Ka-
rel Bulsfonds St.Agatha-Berchem. 

Za. 30 BEERSEL: Kaas- en Bier
avond in de Gemeentelijke Feest
zaal te Beersel, Hoogstraat I. Vanaf 
18u. Org. : VU-Groot-Beersel. 

4I^ 

leerde me b e s c h a a m d te zijn in 
een land te leven w a a r mensen , 
die 10 j aa r n a die ve r sch r ikk ing 
g e b o r e n •werden, nu nog getu ige 
moe ten zijn van hate l i jkheden 
die h u n wor te l s h e b b e n in een 
tijd die w e nooit zullen begr i j 
p e n en hopeli jk nooi t moe ten 
be leven. 

J a n w a s een vechter , een door 
zetter. Als hij iets in zijn hoofd 
had , w a s hij d a a r moeilijk v a n af 
te b r e n g e n . Geef elke a fdehng 
één J a n Van D o e r e n en d e V U 
bloeit opn ieuw. 

N u is J a n tot rus t g e k o m e n , rus t 
die hij in zijn leven v ruch te loos 
zocht . 

N a m e n s d e afdeling wil ik langs 
deze w e g n o g eens J a n s v rouw, 
die h e m — v a a k in zeer b i t te re 
o m s t a n d i g h e d e n — steeds t r o u w 
heeft bi jgestaan, ons d iep me
deleven be tu igen . 

W e zullen J a n op rech t missen. 

Erik Van d e n Abee le 

EEN VRIEND VAN WIJ 
D e redak t ie en de adminis t ra t ie 
van het w e e k b l a d W I J sluiten 
zich aan bij dit In M e m o r i a m . 
J a n is s teeds een t r o u w e w e r v e r 
van het ^veekblad geweest , niets 
heeft hij onver le t gela ten om 
W I J bes tend ig te p romoten , in 
moeilijke dagen is hij voor ons 
w e e k b l a d s teeds in zijn t ikma
chine g e k r o p e n . Wij zullen deze 
inzet me t ve rge ten , een tele
foontje van J a n weis voor ons 
een r eden te mee r o m niet o p te 
geven . 

D a n k u, J a n ! 

M E I 

Di. 3 HALLE: Gespreksavond 
,,Een kijk op Noord-Ierland". Van 
20 tot 22u.30 in Kunstacademie De 
Meiboom, Onderwijsstraat 2 te 
Halie. Org. : Vorming & Gemeen
schap VZ'W. 

Vr. 6 L E N N I K : Om 20u. in de 
Raadszaal van het gemeentehuis: 
opening van de tentoonstelling 
,,Schilderijen van Edgard Dumou-
lin en keramiek van Nicole Hant-
son". Tot 8 mei, van 10-12 en van 
I4-18U. Org. : ONAV, Lennik. 
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57STE VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST: 

VOOR, MAAR ZONDER NEDERLAND 
Een goede 9.000 Vlaamse zan-
glustigen -woonden afgelopen 
zondag het 57ste Vlaams Na
tionaal Zangfeest bij. Het motto 
van dit jaar was Vlaanderen, een 
jtem in Europa een jtem in de 
wereid. In de openingstoeps-
praak sprak de voorzitter van 
het Algemeen Nederlands Zang
verbond (ANZ) Hugo Portier over 
het belang van de Nederlands
talige kuituur in Europa, de 
verdere uitbouw van een zelf
standig Vlaanderen en over de 
nood voor algemene amnestie 
voor de veroordelingen op po
litieke basis. 

Om half twee 's middags gingen 
de deuren van het Antw^erpse 
sportpaleis open voor het pu
bliek. De vroegkomers werden 
door enkele jeugdige muziek
korpsen vergast op frisse mars
en andere geluiden. Het was 
echter wachten op de toespraak 
van ANZ-voorzitter Portier om 
het gezang in te zetten. Portiers 
toespraak werd geregeld onder
broken door het applaus van 
een entoesiaste menigte. De 
voorzitter eiste dat het Neder
lands voor vol zou aanzien wor
den binnen de Europese Unie, 
zoniet moest de Vlaamse ge
meenschap zich afkeren van een 
eengemaakt Europa. Hij pleitte 
in dit verband ook voor een 
nauwere samenwerking met 
Nederland. 

Portier is van mening dat Vlaan
deren te weinig greep heeft op 
het Europese politiek nivo: 
„Aangezien over Vlaanderen en het 
Nederland,) alleen Vlaanderen dient 
te bedlittden en niemand anders, kan 
dit enkel gebeuren vanuit een zelf
standige Vlaamse Staat aU een 
volwaardige lidstaat van Europa." 
Met het open volksnationa-
lisme als basis moet er zo snel 
mogelijk een Vlaamse grondwet 
tot stand komen. Om aan de 
onrechtvaardige Vlaamse schat
plichtigheid een eind te maken, 
moet de fiskale en financiële 
autonomie verwezenlijkt wor
den, aldus Portier. 

Niet alleen de Europese mas
todont — met als kop van J u t het 
Merkenburo en het Eurokorps 
— moest het ontgelden, maar ook 
de Franse belangengroepen die 
Vlaanderen ekonomisch willen 
koloniseren. „Zij schijnen te den
ken dat Vlaanderen uitverkoop 
houdt. Ze hebben het mi). Vlaan
deren is zelfs niet te koop. Wij 
bezweren de Vlaamse beleidsverant
woordelijken een privatuierings- en 
verankeringsbeleid te voeren met het 
algemeen Vlaanu belang voor ogen 
zodat Vlaanderen ook zijn ekono-
mische onafhankelijkheid kan vrij
waren". Portier besloot dit ge
deelte van zijn toespraak door te 
stellen dat de Vlamingen in ge
weldloosheid en rechtvaardig
heid op weg zijn naar een eigen 
staat. Volgens hem is dat de 
enige meerwaarde voor Vlaan
deren. 

AMNESTIE 
De voorzitter eiste tenslotte de 
aandacht op van de federale 
regering en het parlement door 
algemene amnestie te vragen 
voor allen die om louter po
litieke redenen werden veroor
deeld. Om zijn %voorden kracht 
bij te zetten, gebruikte hij een 
citaat van Augiut Borms, ge
schreven aan de vooravond van 

Heeft het ANZ nog meer danfrude mar,)muziek in zijn mar/t 

zijn eksekutie. "Ik acht mij een 
werktuig in de handen van de Voor
zienigheid en denk dat mijn le
vensoffer nodig is om de volktzaak, 
waar ik mij sedert mijn jeugd aan 
gewijd heb, te doen zegevieren. Leve 
Vlaanderen !" 

Dezelfde roep om amnestie 
kwam ook terug in een lied 
gebracht door de volksmuziek
groep Arjaun en hiermee zijn we 
bij het kulturele gedeelte van 

het Zangfeest aanbeland. De 
jongens van Arjaun kregen bij 
het publiek een algemene roep 
om amnestie los. 

Het slot van hun lied luidde: 
„Ooit was hij jong, vol vuur, op
timist, geen verrader, maar idealist. 
Nu leeft hij al vijftig jaar schuw aan 
de kant. Wat zijn wij voor menden, 
wat is dit voor een land?". Op de 
achtergrond foto's van Laplxuse, 
Borms, Vindevogel en Brounj, 

voetgestamp op de banken, een 
enkel 'België barst!'. 

De 3 uur volgend op de rede van 
Portier werden volgezongen 
door koor en publiek, regel
matig onderbroken door teksten 
van Anton Aldi, voorgebracht 
door Klaske Folmer en Geert Se-
gers en door optredens van di
verse dansgroepen waaronder 
Kunstgroep Nele en Volkskunst-
groep Edelhart. Beiden konden op 
de grote sympatie van de 9.000 
aanwezigen rekenen. 

Bij de liederen deden vooral de 
'klassiekers' het goed: Lied der 
Vlamingen, Lied van mijn land en 
natuurlijk De Vlaamse Leeuw 
•waarmee het gebeuren -werd af
gesloten. Verder krijgen ook de 
koorversies van J a n Dewildes 
'Daar ui de lente' en Paul van 
Vliets Vlaanderen een eervolle 
vermelding. 

NEDERPOP 
Dat is zowat alles w ât er over 
het 57ste Vlaamse Zangfeest te 
vertellen is, af toch niet? De 
10de en 18de akt opgenomen in 
het programmaboek werden 
overgeslagen. Waarom? In de 

5 file voor de Coetunnel vast-
5 gezeten ? Een spandoek met 
^ daarop „ Waar zijn Hans en Ram

ses ?" liet vermoeden dat er meer 
aan de hand was. De twee aan
gekondigde artiesten versche
nen niet op de afspraak. Hans de 
Boog werd in de dagen voor
afgaand aan de bijeenkomst ont
slagen door voorzitter Portier, 
Ramses Shaffg van zijn kant be
dankte voor de eer omdat hij 
dreigbrieven uit rechts-konser-
vatieve hoek in zijn bus gehad 
zou hebben. De nauwe kul
turele samenwerking met Ne
derland begon dus niet op de 
vorige zondagmiddag. De Booy 
meldde enkele dagen later dat 
hij het voorlopig voor bekeken 
houdt met zijn muziek: hij kon 
zich niet meer verzoenen met de 
heersende onverdraagzaam

heid. 

Binnen het bestuur van het 
ANZ veroorzaakte deze afge
lasting voor nogal wat deining: 
Rob Eysketu, voorzitter van de 
regie- en programmakommissie, 
nam ontslag omdat hij het ge
beuren onvoorstelbaar vond en 
omdat hij vreest dat het zang
feest het slachtoffer zal \vorden 
van een verdere polarisatie. 
Portier onthield zich zondag
avond van alle kommentaar en 
ook tijdens het gebeuren zelf 
werd van officiële zijde met 
geen woord gerept over afwe
zigen. Het spandoek werd even 
vlug weggehaald als het uit
gerold was, de schrik voor in
cidenten zit er blijkbaar goed 
in. 

Al met al was dit evenwel een 
gezellige happening: het ontslag 
van de twee Nederlandse ar
tiesten mag dan misschien een 
vreemd reukje hebben, het pu
bliek heeft er zich niet minder 
om geamuseerd. Het geheel liep 
vlotjes en getuigde van goed 
organisatietalent. 

Het volgende Vlaamse Zang
feest zal op meer publiek kun
nen rekenen als het zich daartoe 
ook kan openstellen: meer ani
matie op het (soms té) lege 
middenplein, modernere deun
tjes zonder daarom de tradi
tionele te verbannen. Als het 
ANZ zijn politieke boodschap 
over een groter publiek wil ver
spreiden, heeft het alleen maar 
baat bij dit soort verruiming. 
Het strakke gemarsjeer van jon
geren in korte broek en met das, 
alsook het felle, soms nogal op-
genuanceerde, geroep maakt 
het buitenstcianders niet altijd 
even gemakkelijk om zich een 
evenwichtig beeld te vormen 
van de beweegredenen van an
dere, even oprechte Vlamin
gen. 

(gv) 

STAATSHERVORMING BIEDT KANSEN 

MONUMENTENZORG GOED AF MET SAUWENS 
lïen artikel in De Standaard van 
23 april j.1. titelt ,,Monumen
tenzorg doet het beter dank zij 
gewestvorming". Daarin 
schrijft deskundige Sieg Vlae-
minck dat van de 8.344 be
schermingen (toestand 1993) 
over heel België Vlaanderen 
5.251 beschermde monumenten 
en stads- of dorpsgezichten of 
twee derde van alle bescher
mingen voor zijn rekening 
neemt. 

Wallonië 2.713 (32,5%) en het 
Brussels hoofdstedelijk gewest 
380 (4,6%). De gewestvorming 
heeft hier dus heilzaam ge-
^verkt. 

Volgens Vlaeminck heeft deze 
merkw^aardige stijging „niet al
leen te maken met een in Vlaanderen 
wellicht, rijker, veelzijdiger én meer 
bedreigd kultuurpatrimonium, 
maar ook met een meer dynamische 
aanpak die vooral in de jaren ze
ventig een nieuw elan kreeg. "'* ' f f ? 

Iedereen die de monumentzorg 
in het hart draagt — en wie doet 
dat als volks-nationalist niet? — 

en ook een beetje volgt zal deze 
vaststelling beamen. Maar Sieg
fried Vlaeminck ziet nog een 
andere reden. 

„ Ook moet gezegd dat, na een voor 
Vlaanderen weing voorbeeldige li
beraal geïrwpireerde politiek van de 
jaren tachtig, wij sinds het aantreden 
van de huidige mini)ter Sauwend een 
nooit eerder gezien hoog bescher
mingsritme kennen en in het al
gemeen een opzienbarend dynamisch 
monumentenbeleid kregen dat kon-
kreet wordt in wetgevende, budget
taire en andere struktureel-onder-
bouwde initiatieven. 

DICHTER BIJ HUIS 
Tijdens de jongste drie jaar werden 
meer mogelijkheden gekreëerd dan 
tijdens de tien jaar die eraan voor
afgingen. Het siert de Vlaamse re
gering dat ze dit beleid van de 
bevoegde minister heeft bevestigd." 

Vervolgens stelt Sieg Vlaeminck 
dat de gewestvorming van 1989 
voor Monumenten- en Land-
schapszorg een goede zaak is 
geweest. „De zorg^voor het kul-

tureel erfgoed kwam daardoor dich
ter bij huis te liggen en kreeg zo
doende meer aandacht." 

Voor de beschermde landschap
pen ligt de verhouding omge
keerd. Wallonië telt er \.'2SA, 
Vlaanderen mjiar 574, Brussel 
65. Deze verhoudingen hebben 
veel te maken met verschillen in 
verstedelijkingsgraad. Maar zo
als wij in ons blad van 20 april 
j.1. schreven wordt ook daar éian 
gewerkt. Wij verwijzen naar de 
recente brochure Landschapsbe
houd is cultuurbehoud. Vragen om
trent Landschapszorg. Een nuttige 
brochure die nog steeds gratis 
kan eiangevraagd worden bij 

Bestuur Monumenten en Land
schappen, Zandstraat 3 te 1000 
Brussel (02/209.27.13). 

Besluitend kunnen wij het met 
dhr. Vlaeminck eens zijn dat 
dank zij de staatshervorming 
het kultureel erfgoed van de 
regio's beter beschermd kan 
worden. Wij willen aan deze 
vaststelling toevoegen dat er 
ook nog een minister en een 
administratie moeten zijn die 
van deze geboden mogelijkheid 
ten volle gebruik van maken. 

En dat gebeurt in Vleianderen 
mét Sauwens! 

(mvl) 

B U D G E T T E N V O O R M O N U M E N T E N Z O R G 
;rii„.:i .i,j.»>.•: (in miljoen f.) 
|/te*J"^fV \^A 

Vlaanderen 

Wallonië 

Brussel (hoofd-
sted. gewest) 

1982 

681,2 

119,2 

S7>,G 

1987 

612,9 

233,3 

0,0 

1990 

717,3 

345,0 

100,0 

1993 

1.624,0 

640,0 

166,3 
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KUiï-lllTJE 
JAPANSE SIERKUNST IN JAPANSE TOREN 

DE TIJD VAN DE SHOGUN 
De tentoonstelling De dfl van 
Shogun. Japaiute^ierkuiuten. uit 
de Moderne Periode laat kera
miek, lak, tekstiel, zilverwerk, 
wapens en wapenrustingen zien 
uit het Nationaal Museum van 
Tokyo, schitterend ingepast in 
het unieke kader van de J a 
panse toren in Laken. Het gaat 
om 108 topstukken, uit een pe
riode dat de Japanse bevolking 
ingedeeld •was in kasten: de 
strijders, de boeren, de am
bachtslui en de kooplieden. 

MODERNE PERIODE 

Na de oorlogen van Onin 
(IA67-1477) nam de Japanse 
geschiedenis een grote wen
ding: het feodale regime ver
dween volkomen en vanuit een 
sterk gecentraliseerd bestuur 
werd in de provincies de macht 
uitgevoerd door betrouwbare 
bestuurders. Het land werd dus 
eengemaakt door respektieve-
lijk Oda Nubunaga, Toy o to ml Hl-
deoyojchi&n Tokugawaleycuu. Ja 
pan zal nu een periode van 260 
jaren van eenheid en vrede ken
nen. 

Het shogunaat van de Toku-
gawa's zal anderzijds het kris-
tendom volledig uitbannen, dat 
door de Europeanen in het mid
den van de 16de eeuw in het 
land werd ingevoerd. Aan de 
Japaners zelf werd ten streng
ste verboden het land nog te 
verlaten. Uitsluitend in Nagas
aki werd aan een een minieme 
groep Chinezen en Nederlan
ders een verblijfsvergunning 
versterkt (1641). 

De Japanse Moderne periode, de 
Ai)wei-periode, is dus de laatste 
fase van het feodale tijdvak. Ze 
wordt door de historici gesi
tueerd tussen het einde van de 
16de en het midden van de 19de 
eeuw. Het was een tijd van 
nieuwe opvattingen, maar ook 
van verbeterde technieken. 

Vanaf 1868 brak de tijd AcrMeiji 

Japan, alle afkomstig uit het 
belangrijke Nationaal Museum 
van Tokyo. 

Ook het tijdelijke onderkomen 
voor deze tentoonstelling, de 
Japanse Toren in Laken is spe
ciaal. De toren werd bij het 
begin van deze eeuw voor Ko
ning Leopold II ontworpen en 
gebouwd door de Parijse ar-
chitekt Alexandre Marcel. Het 
bouwwerk, dat te bewonderen 
wa^ op de Wereldtentoonstel
ling van 1900 in Parijs, bestaat 
uit drie delen: een toren met vijf 
verdiepingen, de galerij en een 
toegangspaviljoen. De buiten
en binnendekoratie werd om
wille van de autenticiteit in Yo
kohama vervciardigd. Ter ge-

Helm in de vorm van een gehoornde rondnwnd (Edo-per'wde, 18de 
eeuw). Heel vaak werd een ijzeren helmbolgeologen in de vorm van een 
öchelp, mDöchien welaU verwijzing naarde hardheid van de schaal en 
de dreiging van de dcherpe punten. 

aan, dit is de aanvang van de 
drastische modernisering van 
Japan, onder zware invloed van 
het Westen. Dit wordt dan de 
Hedendaags periode genoemd. 

De tijd van Shogun. Japanse .fier-
kunsten uit de Moderne Periode is 
een kleine maar bijzonder 
prachtige tentoonstelling. De 
charme van deze ekspositie ligt 
niet zo zeer in het vernieuwde 

aspekt van de getoonde objek-
ten. 

De Westerlingen zijn immers 
sinds lang goed vertrouwd met 
de objekten en technieken van 
de Japanse kunst. Het w^aar-
devolle is hier echter gelegen in 
het feit dat het stuk voor stuk 
gciat om topstukken, eigenlijk 
voorwerpen uit het meest ty-
piche kunstpatrimonium van 

PRALINES TEGEN BAXTOPLASMOSE 
In de reeks Een onderzoek van 
injpekteur Canardo verscheen het 
achtste deel. Het kanaal van de 
angst. Eerder hadden we het al 
over de drankzuchtige detek-
tieve-eend die in een omgeving 
moet aarden die niet moet zeker 
niet vrolijker is dan Orwells 
Animal Farm. 

De verhalen van Sokal zijn 
wreed én grappig tegelijk. Ze 
zijn doordrongen van cynisme. 
Hoofdrolspeler inspekteur Ca
nardo kan, zelfs als hij weer eens 
lazarus is, bijzonder lucide uit 
de hoek komen, maar meestal 
hekelt hij ,,de moderne samen
leving" met een bijtend sar-
kasme. Er is weinig hoop in de 
wereld van Sokal. De verhalen 
spelen zich dan ook altijd af in 
een somber, deprimerend dekor 
en het weer is er doorgaans 
slecht. Een knussere omgeving 
om een fatalistisch wereldbeeld 
te koesteren is nauwelijks voor 
te stellen. Sokals figuurtjes 
staan een beetje in kontrast met 
de naargeestige omgeving 
waarin ze geplaatst worden, wat 
de onwezenlijke indruk van het 
geheel nog versterkt. De kar-
toenachtige dieren zijn met 
vlotte hand op het papier gezet, 

HET LUKT WSL OF U POT NIET 
LEUK V INPT , OOC 

Injpekteur Canardo legt een 
kaartje met dhr. VanholUwin-
kel. 

alsof ze zo uit een populaire 
tekenfilm komen gestapt. 

Canardo wordt na een inzinking 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Hij wijdt deze slaptitude aan het 
overmatig verbruik van drank 
en tabak. Maar volgens de dok
ter is hij het zoveelste slacht
offer van een nieuwe vreemde 

legenheid van Europlia 89 J a 
pan werd deze schitterende pa
gode helemeial gerestaureerd. 

De ekspositie én een bezoek aan 
de Japanse toren: twee vliegen 
in één klap 1 

Dirk Stappaerts 

=©• De tentoonstelling De tijd van 
de Shogun. Japanse sierkunsten 
uit de Moderne Periode loopt nog 
tot 15 mei in de Japanse toren, 
VanPraetLian 44 in 1020 Brus-
seL Elke dag open van 10 tot 
16.45 uur, gefloten op maandag 
en op 1 mei Toegang 150 fr, 
katalogus 600 fr. Voor meer in-
forlatU: 02/268.16.08 

GREGORIAANS FESTIVAL 
AAN DE SCHREVE 

eendeziekte: baxtoplasmose. 
Canardo wordt geïnterneerd, en 
krijgt een bed toegewezen op 
een zaal waar nog vijf lotge
noten liggen. Canardo heeft 
echter al snel in de gaten dat er 
vreemde dingen gebeuren in de 
kliniek. Een verpleegster neemt 
canardo in vertrouwen en daags 
nadien drijft ze levenloos in het 
kanaal achter het ziekenhuis. 
Bovendien blijkt dat de toestand 
van vier van de zes patiënten die 
samen met canardo op de zaal 
liggen, zienderogen achteruit 
gaan. Slechts Canardo en een 
dikke, olijke Brusselaar, Albert 
VanboUewinkel, schijnen geen 
last van de vreemde ziekte te 
hebben. VanboUewinkel eet aan 
één stuk door pralines (eigen 
maaksel), Canardo die snel be
ste maatjes wordt van VanboU-
winkel snoept lustig mee. Zou
den de pralientjes hen behoeden 
voor die geheimzinnige 

ziekte...? En het lijk in het ka
naal heeft dat ook iets met Bax
toplasmose te maken ? (ts) 

cs> Het kanaal van de angst. Een 
onderzoek van inspekteur Ca
nardo. SokaL Uitg. Casterman., 
Doornik, 1994, 48 blx., 295 fr. 

Watou is een verstild dorp aan 
de schreve, verstild en toch 
bruisend van leven. Vorig jaar 
was er immers een boeiende 
konfrontatie tussen het palet 
van Raveel en het %voord van de 
dichters Claus, Van WJderode, 
Gruwez, Ducal en hun gilde-
broeders. Nu vindt er op 13, \A 
en 15 mei het vijfde festival van 
het Gregoriaans plaats. 

Gregoriaans schuwt per defi-
intie bamumreklame en hitpa
rades. Toch is het paradoksaal 
en in tegenspraak met haar ei
gen wezen in een stroom van 
ruchtbaarheid terecht gekomen. 
Gevolg is dat wie voor een in-
tellektueel wil doorgaan niet 
voorbij kan aan de monniken 
van het Spaanse klooster Santo 
Domingo de Silod, een pracht van 
een abdij ten zuiden van Burges 
met een kloostertuin waarvan 
kapitelen en boekplaten - ik 
denk o.m. aan de figuur van de 
ongelovige Thomas — van een 
ontroerende eenvoud en arge
loosheid getuigen. 

Maar laten we de waarheid haar 
rechten. Beeldenstormers en 
voorvechters van de volkstaal 
en de schraalheid hebben te
vergeefs geprobeerd het gre
goriaans uit de liturgie te ban
nen. Zo heb ik op mijn zwerf
tochten door Frankrijk het ge
luk gehad in Ligugé, Fontgom-
bault en Solesnes de gewijde 
gezangen te horen weerklinken 
op plekken vol sereniteit, ver 
van wereldse drukte (makerij). 
En ook in Vlaanderen bleef het 
gregoriaans uit de katakomben. 
De traditie werd in ere gehou
den. En laten we in godsnaam 
niet denken dat het gregoriaans 
een uitvindng van de jaren ne
gentig IS. 

Bernard Deheegher, bezieler 

van het festival in Watou, tim
mert al jaren aan de weg. Geen 
bazuingeschal omgeeft hem, 
geen geschreeuw van de daken. 
De bezoekers lijken eerder pel
grims, het dorp wordt een oord 
van bezinning en gemijmer, op 
mensenmaat gesneden. 

Het festivalprogramma 1994 
bestaat uit drie luiken: liturgie, 
vijf audities met schola's uit ei
gen land en zestien buitenlandse 
koren, en de opvoering van een 
twaalfde-eeuws liturgisch 
drama uit Beauvais. Dit alles 
heeft plciats in de Sint-Bavokerk 
van Watou die plaats kan bie
den aan zowat 1.100 mensen. In 
de marge van het festival wor
den ook koorateliers georgani
seerd. Het festival van Watou 
begint op vrijdcigmorgen 13 mei 
en duurt tot zondagavond 15 
mei. 

De toegang tot de hturgische 
diensten is vrij. Per auditie be
taalt men 150 of 200 fr. per 
persoon. Daarvoor en ook voor 
maaltijden en overnachting 
wordt best gereserveerd. 

Tot slot een vers van Luuk 
Gruwez dat ik vorig jaar in het 
Douviehuis van Watou las en 
dat een schakel kan zijn tussen 
de konfrontatie van vorig jaar 
en het festival van 1994. De 
dichter heeft het over de mon
niken van Sénanque: 

als zonderlinge geliefden woon
den zij in het landschap, 

aan cJle wensen der weelde ont-
•wend, 

zachtmoedig als wat niet meer 
wordt gevrees. 

(wdb) 
c* Festival van bet Gregoriaans, 
sekr. Wim Orbie, Bellestraat 9, 
8970 Poperinge (057/33.66.33), 
tussen 16u.30 en 20u. 

KULTURELE GROEPSREIS 
NAAR IERLAND 
De Vlaamse Vriendenkring 
Bonheiden-Rijmenam biedt le
den en geïnteresseerden vanaf 
12 juü tot en met 3 augustus 
1994 een veertiendaagse kul-
turele groepsreis aan naar het 
groene Ierland. 

Met een luxe-autocar die ge
durende gans de reis ter be
schikking blijft voor al de uit

stappen. Sealink zorgt voor de 
overzetten op het Kanaal en de 
Ierse Zee. 

Op basis van de huidige ge
gevens bedrciagt de deelne-
mingsprijs ongeveer 27.000 fr. 

==* Info en inschrijving bij Willy 
en Mia Bogaerts-Billiet, Don
kerstraat 17 te 2820 Rijmenam 
(05/51.31.69). 
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imWEE 
EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 30 APRIL 

EUROVISIE SONGFESTIVAL 
Voor het eerst m de geschiedenis van het Songfestival zullen BRTN noch 
RTBf aan deze internationale show deelnemen. Of die aRvezigheid zal 
opvallen is niet meteen duidelijk. (TV 2, om 21u.) 

TAXI DRIVER 
Travis Bickle is een taxichauffeur in Manhattan, New York. Hij is een erg 
vereenzaamde, nogal agressieve man die vindt dat „zijn" stad opnieuw 
proper moet worden, en daar heeft hij dan ook alles voor over. Via deze 
figuur schetst Martin Scorsese een somber beeld van de grootstad. Met 
schitterende vertolkingen van Robert De Niro en Jodie Foster. (TV 1, 
om 23u.l0) 

Jodie Footer en Robert De Niro in de schitterende, inaar jonu nogal 
gewelddadige f dm Taxi Driver mn Martin Scorjeje. Zaterdag 30 
april op TV 1, om 23ii.lO. 

ZONDAG 1 MEI 

MERMAIDS 
Amerik. komische film van Richard Benjamin (1990) met Cher, Bob 
Hoskins en Winona Ryder. Mevrouw Flax is een alleenstaande moeder 
met twee dochters die steeds opnieuw verhtiist om problemen met haar 
aanbidders te vermijden. De avonturen van die gezinnetje zijn gesitueerd 
in de jaren zestig en dat levert nogal wat nostalgische toestanden op. (TV 
1, om 20u^0) 
MAANDAG 2 MEI 

RED FOX 
In het eerste deel van deze Britse TV-film (1991) wordt Geoffrey 
Harrison, een agent van de Britse Geheime Dienst, in Parijs ontvoerd. 
Onmiddellijk wordt een aktie op het getouw gezet om hem te bevrijden, 
maar vooral om een schandaal te vermijden. Met John Hurt en Jane 
Birkin (het 2de deel wordt morgen uitgezonden). (TV 2, om 22u.05) 
DINSDAG 3 MEI 

BATMAN 
Tim Burton verfilmde in 1989 de avonturen van de stripheld van Bob 
Kane. Hoofdrolspeler Michael Keaton moet het in deze versie weel 
afleggen tegen Jack Nicholson, die erg entoesiast de rol speelt van de 
slechterik, de „Joker". Verder ook met Kim Basinger en Jack Palance. 
(Ned. 2, om 20u.) 

OF UNKNOWN ORIGIN 
Een Newyorkse zakenman kan promotie maken als hij een re-
organisarieprojekt tot een goed einde kan brengen. Om zich op een ideale 
manier te kunnen voorbereiden stuurt hij zijn vrouw en kinderen met 
vakantie. Maar dan blijkt dat het huis wordt geteisterd door vraat
zuchtige ratten. Een Kanadese horrorfiflm (1983) met Peter Weller en 
Jennifer Dale. (VTM, om Ou.) 
WOENSDAG A MEI 

ENEMIES, A LOVE STORY 
Vier mensen die de holocaust overleefden worden in een tragikomische 
situatie geplaatst: een joodse intellektueel leidt in New York een dubbel 
leven. Hij is getrouwd met de vrouw die hem tijdens de oorlog 
beschermde, hij zet de bloemetjes buiten met een andere vrouw en dan 
daagt zijn eerste (doodgewaande) vrouw op. Regisseur Paul Mazursky 
beleeft er duidelijk heel wat pret aan en kan rekenen op een stel 
topakteurs als Anjelica Huston, Lena Olin en Ron Silver. (Ned. 1, om 
20u.30) 
DONDERDAG 5 MEI 

HET MEISJE MET HET RODE HAAR 
Mooie, spannende en gevoelige film over de Haarlemse verzetsstrijdster 
Hannie Schaft (schitterend vertolkt door Renée Soutendi;k), aan
vankelijk een onschuldige studente die zich langzaam ontpopte tot een 
radikale maar vaak eenzame vrouw. Ben Verbong verfilmde in 1981 dit 
emotioneel sterk geladen verhaal van Theun de Vries. (Ned. 2, om 
20u.) 
VRIJDAG 6 MEI 

D-DAG 
Vijftig jaar geleden viel het doek over de Tweede Wereldoorlog. In het 
Antwerpse Centraal Station wordt een happening gehouden rond het 
tema,,Vrede, Verdraagzaamheid en Vooruitgang", om deze verjaardag te 
vieren. (TV 1, om 13u.) 

THE ELEPHANT MAN 
Aangrijpende verfilming van het levensverhaal van John Merrick, een 
afschuwelijk misvormde man die voor het eerst in zijn leven medegevoel 
ondervindt van een vooraanstaand arts in Londen rond 1900. Met 
Anthony Hopkins en John Hurt. (Ned. 2, om 23u.d0) 
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OPGAVE 16 

HORIZONTAAL 

3. Hekeltaai in proza of ge
dicht (6) 

5. Is voorbij of moet ooit nog 
komen (4) 

7. Schrijfgerief voor parasie
ten? (12) 

9. Op deze planeet wordt aan 
lichamelijke in- en ontspan
ning gedaan (11) 

11. Reputatie (4) 

12. Knippen (2, 6, 8) 

14. 't Lijkt kapot, maar moet 
toch bewaard worden (11) 

17. Zij zit binnen de eerste let
ter (3) 

18. Schade (5) 

19. Rode wortel van kleine om
vang (7) 

20. Onderweg (2, 4) 

VERTIKAAL 

1. Hoe er geschreven wordt, 
vind je naast de deur (4) 

2. Samen met een ander je 
hersens laten werken (9) 

3. Indruk van een trein (5) 

4. Vlaamse stedeling die als 
Spaanse voorname heer 
wordt aangeduid (12) 

6. Papier dat je moet betalen 

(4) 

7. Hoogste TV-uitslag (8) 

8. Pittig (10) 
10. Bestemming van 'n mens 

(3) 

12. Lichaamsdeel boven de 
knie (2) 

13. Als je dit doet, raak je iets 
kwijt (7) 

15. Afkooksel van een sterk 
ruikend bolgewas (8) 

16. Twee vaste onderdelen van 

'n klok, maar ze zijn 
even groot (6) 

met 

2 1 . Ook als je er tee aan toe
voegt, verandert er niets 
aan dit voorwerp (2) 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 16 ten laatste op 
zondag 9 mei op de redaktie: 

Barrikadenplein 12 1000 
Brussel 

SATERDAG 

AHASVERUS 

, ^ Degrelle terug naar 
afzender", 
las Ahasverus 
Woont niet meer op het 
aangeduide adre^... 

© 

Samenscholingsverbod 
tijdens pausbezoek opgeheven 
Ga en vermenigvuldig u ! 

© 

Prins FiUp in de maling 
Kobus Dei? 

© 

Vakantie in Nazi-barakken 
„Ferien macht frei" 

© 

Richard overleden 
Nix on te doen I 

© 
Leysen roept op tot 
Hamburgerongehoor-
zaamheid 

© 

ANZ-voorzitter; geen Portier, 
wél buiten-wipper 

© 
Degrelle deed laatste 
verassingsaanval 

© 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte 
komfort keuken, rust rustiek en romantiek. 

Wil bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

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

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische v»eekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voorgraüs informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yrttit^ 
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„TGV" 
De lezing van het artikel „TGV" 
verschenen in een plaatselijk in
formatieblad zal duidelijk ma
ken waarover het gaat. 

Alleen schijnen de knapen van 
Agalev de Nederlandse bena
ming Hoge Snelheidstrein 
(HST) aan hun groene laarzen 
te lappen. Maar het is -waar ook: 
mevrou'w Aelvoet "wist via het 
scherm te vertellen dat het haar 
geen barst kan schelen of ze nu 
in Vlaanderen dan wel in Pa-
tagonië zou geboren zijn! En 
dat alles van kopstukken die 
„anders aan het leven" zijn. Eu
ropa gaat nog schitterende da
gen tegemoet met zo'n 
„Vlaamse" politici! 

A. Onghena, Brasschaat 

ANTWERPEN '94 
„Objektieve berichtgeving" is 
datgene wat we zelf willen en 
wat we eisen van de pers in het 
algemeen. Blijkbaar heeft de 
WIJ-redaktie het er ook moei
lijk mee. 

Waar haalde zij haar informatie 
over Antwerpen '94 ? (WIJ , 20 
april j.1.) Noemt u een stemming 
27-18 nipt ? Voor mij is dit 60% ! 
Ik dacht dat een demokratisch 
genomen beslissing moet geres-
pekteerd worden. Blijkbaar 
kunnen de 18 neen-stemmers 
dat niet. Dat dit vermeld wordt 

nog tot dïiar, maar dat u ze in uw 
artikel meer aandacht gunt dan 
het initiatief zelf is ongehoord. 
De tweedracht wordt nog wat 
meer aangezwengeld, en maar 
klagen dat de partij leden ver
liest. 

Ik ben werkelijk ontgoocheld 1 

Koen Paiili, Antwerpen 

ONVERENIGBAAR 
Nu Vlaanderen op weg is naar 
zelfstandigheid moeten we onze 
Vlaamse identiteit meer doen 
uitschijnen. Daarom stoot het 
me tegen de borst als ik zie dat 
het Belgisch driekleurig on
kruid, symbool van een eeuw 
vernedering en verknechting 
van ons volk door dit zinloos 
landje, nog steeds w^oekert op 
Vlaandrens sportvelden en de 
beroepssporters met begelei
ders er arm of lenden mee ver
sieren, daar waar onze leeu-
wevlag van geen tel is. Ook aan 
menig stad- of gemeentehuis 
trachten onze heersende best-
weters kat met hond (leeuw) te 
verzoenen; zelfs kindjes, nog in 
hun eerste rokje of broekje, 
wordt dat onding in onschuldige 
handjes gestopt. 

Voor mij betekent dit een ge
wilde onderdanigheid. 

Waar blijft de Vlaamse tegenzet 
door onze oeroude zwarte 
leeuw op goud-geel veld bij elke 

gepaste gelegenheid te laten 
wapperen ? 

Waar is der ouderen Vlaamse 
fierheid en strijdlust uit m'n 
jeugd gevaren ? 

J a n De Dier sr., 
Erembodegem 

ZOEKERTJE 

R E U N I E - Clem Sleurs, Storm-
vogelstraat 20 te 9000 Gent en 
Karel Rigo, Peerstraat 129 te 
9000 Gent verzamelen de adres
sen van oud-V.B.V- en V.V.M.-
leden. Dit voor een reünie op 
een nader te bepalen datum. 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van lezers. 
Naamloze, scEeld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te ma
ken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen; 
te gebruiken. 

Zullen 
we't 

"1 eens 
sï over 
I een 

bndere 
kloof 

tussen 
lurger 
h en 

politiek 
ebben? 
Een initiatief van 
de Minister van 

i._ "-nsenbeietd, , 
-Miet Smet. ' 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwahteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wl] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp> 
^v 050 35 74 04 /• 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219,49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

Jy sonen. Groepen 
lil) en bussen op 

' afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof decemberDe famil iezaak met tradit ie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover iii^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
* snacks 

* restaurant 
• zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESrAURAm--FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 
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DR. PETER VAN BREUSEGEM: 

„IK JVIAAK ME NOG LIEVER BELACHELIJK 
DAN DAT IK NIETS DOEr 
„Lanoye Tom, poLitiek advizeur" Li de titel boven een 
vraaggesprek in De Morgen (9 april j.l.) ; daarin beweert 
de Vlaanue auteur o.m. dat de partij die hem kan bekoren 
nog niet uitgevonden ij. En dat kunstenaars niet aan 
politiek moeten doen, beweert Lanoye ook. 
Peter Van Breujegem (VU-Eurokandidaat en auteur Dirk 
van Babyion) vindt deze uitspraken maar niks en legt uit 
waarom hij wel kleur bekent. 

H
oezeer ik ook aan mijn 
stad verknocht ben en 
hoezeer ik haar bemin, het 
moet eruit: Brussel is een 

puinhoop van rokende ruïnes, 
pokdahg asfah, diepe putten in 
het wegdek, kippenesten en ver
zakkingen alom; zodat ik eer
gisteren op het Koningsplein 
een deuk in een wiel heb ge
reden, om enkele uren later in 
de gutsende regen een lekke 
band te vervangen. April doet 
wat hij wil. 

In het zwaar toegetakelde Brus
sel is het een hard voorjaar aan 
het worden, met sociale span
ningen die geleidelijk groeien, 
onlustgevoelens waar geen ant
woord op komt, vifrok, rancune 
en agressie: de lelijke kant van 
de politieke verloedering van 
ons land. 

KOP VAN JUT 
Het wordt in mijn beroep — 
w^ant natuurlijk ben ik geen 
echte kunstenaar en op de eerste 
plaats huisarts, wat ook geen 
schande is — steeds moeilijker 
demente bejaarden, Aids-pati-
enten en drugsverslaafden een 
beetje vooruit te helpen, omdat 
de verzorgingsinstellingen tot 
op de draad versleten en de 
sociale opvangmogelijkheden 
tot de rand gevuld zijn. De 
toenemende werkloosheid slaat 
niet alleen de ekonomische 
grondslag van vele gezinnen 
weg, maar leidt ook tot zware 
psychologische schade in de 
middens die er het meeste onder 
lijden. Neem nu de vreemde
lingen, maar ook de sociale on
derlaag van de autochtone 
Brusselaars, van wat sinds eeu
wen de MaroUen heet, kleine 
mensen met veel noden en wei
nig middelen, die met de al
lochtone lotgenoten eenzelfde 
uitzichtloosheid delen, in merk
waardige solidariteit en in de
zelfde mensonwaardige omstan
digheden. 

IK BEKEN KLEUR 
De verwoestende epidemie van 
de drugsverslaving vindt in deze 
ellende een onuitputtelijke voe
dingsbodem, want het zijn juist 
de verveling en de uitzichtloos
heid die naar pillen, alcohol, 
joints of heroïne doen grijpen. 
Zodoende is een proletariaat 
ontstaan dat nergens aan de bak 
kan en overal wordt doorver
wezen en dat in de drugshandel 
of in de kriminaliteit wordt ge
jaagd, om bij gebrek aan beter in 
het levensonderhoud te voor
zien. De keiharde maar vruch
teloze repressie maakt de cirkel 
rond: niet alleen vertrappeld, 
ook vertrapt, is de ideale kop 
van jut gevonden: de vreemde 
die nooit wat terugzegt, tenzij 
misschien in een onverstaan
bare taal. 
Hoezeer ik ook instem met de 

indringende ontleding door de 
kersverse politieke advizeur 
Tom Lanoye, ik ga niet met hem 
akkoord wanneer deze bemin
nelijke man beweert dat kun
stenaars niet aan politiek moe
ten doen. Mijn haar gaat steU 
overeind staan als ik dit hoor. 
Moeten we politiek overlaten 
aan tweederangsakteurs uit 
Hollywood of aan slechtgeklede 
pre-diabetici, dat ik het zo lelijk 
moet zeggen? Moeten we^ po
litiek overlaten aan sjoemelaars, 
vakbondslui, middenstandsver
enigingen? Aan het grote ka
pitaal, waarvan Verhofstadt de 
geniale woordvoerder is ? Of 
moeten -we politiek overlaten 
aan de kunsten- en potsenma
kers die Tom Lanoye zo ver
makelijk vindt ? 

Mijn beslissing is genomen: ik 
heken partijkleur. In weerwil van 
mijn knusse kunstenaarscar
rière, mijn voorrechten, pre
tentie en verwendheid, ben ik in 
be\veging gekomen, met een 
vaart die mij verbaast, in over
moed mij ingegeven door ver
ontwaardiging, woede en angst. 
Op een gegeven ogenblik heb je 
er genoeg van op de logge Bel
gische strukturen, de ver-
stroopte instellingen en de be
krompen ideeën te sakkeren, 
laat staan op de vreemdelingen. 
Het moment kwam waarop ik 
niet langer eerlijk met mezelf 
kon zijn zonder de bereidheid te 
tonen mijn nek uit te steken en 
desnoods politieke verantwoor
delijkheid op te nemen. Ik maak 
nu nog Liever belachelijk dan dat ik 
nietd doe. 

Dat is dan meteen ook mijn 
kritiek op Toms houding: 
spraakmakend is hij zeker, maar 
blijkbaar nog te bang om zich 
nat te maken en dat is jammer 
want hij zou met zijn tegen
draadse opvattingen zeker leven 
in de brou-werij van zeg maar de 
Antwerpse gemeentepolitiek 
brengen. Die vent heeft, on
danks zijn afschuwelijke das
sen, gewoon gelijk en verdient 
daarom een plaats in de ver
gadering die het volk vertreedt. 
Het steekt mij dat hij meent dat 
de partij die hem kan bekoren 
nog niet is uitgevonden. Dat is 
namelijk wel het geval, en zij 
heet de Volksunie. 

Als enige heeft zij zich grondig 
vernieuwd, als enige heeft ze 
historisch gelijk, als enige grote 
delen van haar programma ver
wezenlijkt. Het regiment van 
bedenkelijke opportunisten 
heeft intussen de rangen ver
laten en er is een voWaardig 
alternatief uitge'werkt voor de 
Thatcheriaanse plannen van 
Verhofstadt. 

Met zijn kritiek op de huidige 
wantoestanden kan ik het gro
tendeels eens zijn, maar over de 

Tom Lanoye Li volgetu Peter Van Breiuegem wel spraakmakend, 
maar nog te bang om zich nat te maken. 

oplossingen verschillen we van 
mening. De Volksunie staat 
voor arbeidsherverdeling, naast 
vorming en emancipatie, auto
nomie en nationale trots. Wij 
geloven dat een w^elbegrepen 
nationalisme sociale en groene 
elementen kan inlijven, om de 
toekomst van het Vlaamse volk 
te verzekeren. 

Het is meer dan ooit nodig ons 
lot in eigen handen te nemen, en 
het is dan ook absoluut vereist 
dat mensen zoals Tom Lanoye 
en ik, die in minder dramatische 
tijden rustig aan kunst zouden 
moeten doen, in dit reumatische 
tijdsgewricht duidelijk laten 
zien waar we staan, niet alleen 
door columns te schrijven en 
naar Zuid-Afrika te reizen, hoe
veel lof deze aktiviteiten ook 
mogen verdienen, maar ook 
door zich als persoon voor de 
verkiezingskermis, met al zijn 
nadelen en k-walijke gevolgen te 
lenen. Als we het niet doen, 
moeten we niet verstomd staan 
als het volk erover klaagt geen 
keuze te hebben en als de beste 
stemmen verloren gaan. 

ELIMINATIE 
Behalve uit overtuiging is mijn 
partijkeuze ook ontstaan door 
eliminatie. Het is duidelijk dat 
niemand, en zeker geen kun
stenaar, in goed fatsoen kan 
mee^verken met de organisaties 
die ons land naar de rand van de 
afgrond hebben gevoerd. Hoe 
mooi hun idealen in den beginne 
ook -waren, zowel de kristen- als 
de socio-demokraten, zijn ver
antwoordelijk voor verzuiling, 
korruptie, ondoorzichtige geld

stromen, niet te overziene fi
nanciële putten, naast een ont
aard psychologisch klimaat, 
waar vreemdelingenhaat, ho
mofobie en de meest verwer
pelijke naziretoriek vrij spel 
krijgen. 

De liberale bloedgroep is mede 
schuldig omdat blauw evenmin 
als oranje en rood een vin ver
roert om de sociale verkanke
ring van onze samenleving een 
halt toe te roepen, gedrenkt als 
ze zijn in eenzelfde egoïsme van 
uiteenlopende drukkingsgroe-
pen. Hoe dan ook, de tradi
tionele trikolore partijen heb
ben afgedaan. 

Vernieuwing is het parool, maar 
de nieuwe partijen, zoals Kos
sem en het Vlaams Blok of Klein 
Links bieden geen uitkomst, om 
redenen die zo evident zijn en zo 
vaak zijn genoemd, dat het wei
nig zin heeft ze nog eens op te 
sommen. Alleen de Groenen 
zouden in aanmerking kunnen 
komen voor bespreking, maar 
hun gespletenheid, hun gebrek 
aan interne samenhang, de aan
wezigheid van enkele onbuig
zame dogmatici en storende 
kleibewerkers maken het moei
lijk. Allemaal tekenen van een
zelfde jammerlijke tekortko
ming: ideologische smalheid. 

Als het alleen maar VL)Mn in de 
Schelde, VogeL in het Stadhuu) wa
ren, zou ik minder moeite heb
ben met Agalev en zijn merk
waardige peetvader, pater Ver-
steylen. Maar zo is het niet, ik 
word eerlijk gezegd wel eens 
bang van de drammerigheid van 
het kwetterend gevogelte om 
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Mieke heen. Het hele carnaval 
rond de staatshervorming en de 
ekotaksen heeft de deur dicht
gedaan en bewijst dat de Groe
nen geen gevoel hebben voor de 
emancipatie van het Vlaamse 
volk. Autonomie in ruil voor 
belasting op wegwerpscheer-
mesjes: hoe diep zijn wij ge
vallen ! lïen walgelijk voorbeeld 
van koehandel, dat ten over
vloede aantoont hoe w îj als volk 
in het Belgische keurslijf ge
prangd blijkbaar nooit in staat 
zijn geweest elk probleem zijn 
eigen oplossing te geven. 

Onze gewoonte onbetaalbare en 
weinig doorzichtige pakten af te 
sluiten voor alles wat onbe
spreekbaar blijft, is nu net ver
antwoordelijk voor de onzeg
bare wollig-, star- en strope
righeid van het Belgische sys
teem, -waar we dankzij de Volks
unie intussen haast ongemerkt 
en zonder bloedvergieten af
stand van hebben genomen. We 
hebben het nog met geweten 
maar het is wel zo: België is 
uiteengevallen, dankzij een on
uitstaanbaar stelletje vroege 
idealisten die Vlaanderen een 
gezicht wilden geven. Vliegt de 
blauwvoet! 

MEER DOELGERICHT 
In het verleden heeft de 
vreemde overheersing, waarvan 
de opsomming te lang duurt 
maar die met de Belgische af
sluit, altijd de uiteindelijke ver
klaring geboden waarom wij zo 
onvermogend waren op de mo
derne uitdagingen voldoende 
snel in te spelen. Wellicht doen 
we te weinig voor onszelf en is 
het meer dan ooit nodig in onze 
eigen omgeving naar beste ver
mogen verantwoordelijkheid op 
te nemen en de handen of des
noods de armen in elkaar te 
slaan. 

Kompromisbereidheid is een 
mooie deugd, maar zowel de 
Groenen als de VLD hebben 
zich ten tijde van de Sint-Mi
chielsakkoorden zo -weinig ge
nereus getoond, in het belang 
van Vlaanderen, dat de afkeer 
nog jaren zal blijven. Maar hen 
treft minder schuld dan de 
baantjesjagers die verantwoor
delijk zijn voor de huidige ramp
zalige toestand. Door hen wordt 
Vlaanderen eens te meer ge
plunderd, grondiger dan ooit 
door de Spanjaarden, de Fran
sen en de Oostenrijkers bij el
kaar geteld. 

De Belgische overheersing 
heeft onze laatste rijkdommen 
systematisch afgeroomd en naar 
andere oorden versluisd, zonder 
dat er enige hoop op bestaat dat 
ooit iets van het geroofde kan 
worden teruggehaald. Arm 
Vlaanderen dat zijn vijanden 
voedt en van rijkdom voorziet: 
hoe komt het dat gij jarenlang zo 
gelaten in uw lot hebt berust? 
Waarom zijt gij nooit in opstand 
gekomen ? Waarom reageert gij 
ook vandaag nog balorig, doel
loos en ongericht, door uw wre
vel op de vreemdelingen te rich
ten, in plaats van op de k-waal in 
eigen borst? 

Peter Van Breusegem 
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