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BEVRIJDING 

De herdenkingen van de be
vrijding zullen nog een tijdje 
duren, maar de grote vlaag zal na 
deze septembermaand wel uit
gewoed zijn. Dit is niet deni
grerend bedoeld, wij willen 
daarmee zeggen dat de groots 
opgezette manifestaties plaats 
zullen maken voor dieperlig
gende onderwerpen dan het mi
litaire geparadeer. 

Want w ât wij reeds opmerkten 
n.a.v. de landing in Normandië 
willen wij ook vandaag herhalen. 
Niet de massale intocht van de 
geallieerden, niet de achterhoe
degevechten, niet de krijgskun
dige spitsvondigheden van de 
generaals mogen de herdenkin
gen stofferen maar de zin van 
een ,,bevrijding". En lering zijn 
om nieuwe oorlogsdwaasheden 
te voorkomen. 

De bevrijding betekende de ver
lossing van een kwaadaardig re
gime, geboren uit vergissingen 
die gemaakt werden na een an
dere oorlog en die in zich de 
wortels droegen van nieuwe 
konflikten. En ook al leven wij 

BEVRIJDING VAN BELGIË HERDACHT 

VERGEVEN 
NIET VERGETEN 
Het voorbije weekend werd op niaé<iaaL bijgewoonde ma-
nif&ötatieö met een vooral militair karakter de bevrijding 
van België van de Duit,)e bezetter in 1944 herdacht. Het iö 
nuttig te herdenken dat geallieerde troepen oné land toen 
verbdten van een totalitair regime. We mogen niet vergeten 
dat dit nazi-reginu onder leiding van Hitler een on
derscheid maakte tuöMn menden die men duperieur be
schouwde, en mensen die men minderwaardig, zelfs scha
delijk beschouwde. We mogen niet vergeten dat dit regime 
onder meer gepoogd heeft deze laatste kategorie mensen te 
vernietigen. Ter gelegenheid van de herdenkingsplech-
tigheden werden veel diepzinnige dingen gezegd, naast 
andere. We sprokkelden voor deze bijdrage uitspraken bij 
elkaar over amnestie, eerherstel, verzoening, vergeven en 
niet vergeten. En peilden naarde breedte van de speelruimte 
die Dehaene voor zijn "oplossing" van de kwestie heeft. 

Uitspraken over amnestie val
len er de jongste maanden, zelfs 
jaren, -wel vaker te noteren. Van 
een helder njet tot een onvoor
waardelijk ja. In Vlaanderen 

vangt men bij herhaling op dat 
eigenlijk alles over de zaak al 
gezegd is, en het erop aan komt 
te handelen. Maar de bewe
gingsruimte voor dat handelen 

sinds een halve eeuw in vrede 
toch is de vraag groot of Europa, 
of de w^ereld, zich van deze 
Tweede Wereldoorlog wel echt 
heeft kunnen bevrijden. De 
TV-beelden van de wegtrek
kende Russische troepen uit 
BerUjn hebben er ons aan her
innerd, en dat de VS in hartje 
Europa militairen op voet hou
den ook. Bevrijding is dus een 
relatief begrip. 

Als vandaag in dit land nog 
steeds hardnekkig gebakkeleid 
wordt over schuld en boete van 
een koUaboratie dan is het be
grip „onverwerkt verleden" niet 
overdreven. Hebben wij ons wel 
echt bevrijd van deze oorlog ? 

Een andere bedenking is dat 
Europa, dat in een eeuw twee 
wereldoorlogen over zich heen 
zag gaan, zonder schaamte an
dere kontinenten meehelpt be
wapenen. Want zonder onder
scheid onderhouden elk van de 
Europese landen een w^apenin-
dustrie, voor eigen gebruik maar 
vooral ten gerieve van de derde 
wereldmarkt, met als gemakke
lijk ekskuus dat deze „onze eko-
nomie ten goede komt". Het is 
bovendien bitter om vast te stel
len dat deze make

laars-in-de-dood niet eens bij 
machte zijn de oorlog in ex-Joe
goslavië langs diplomatieke weg 
te doen stoppen. 

Europa ontvangt dezer dagen 
met terechte dankbaarheid zijn 
overzeese bevrijders, maar staat 
totaal onkritisch tegenover hun 
way of Lfe, de opgedrongen le
vensstijl die de onze niet is. En 
die ons kontinent in enkele de
cennia tijds zo ingrijpend heeft 
omwenteld. Of dat allemaal zo 
positief is ? 

Deze kritiek hoeft niets af te 
doen van de waardering voor de 
menselijke inzet. Maar bevrij
ding wil niet zeggen een an-
derssoortige „bezetting" aan
vaarden en dulden. 

Europa heeft er alle belang bij 
zijn eigen aard te bewaren en 
desnoods te herstellen. Het moet 
in het samenspel van de kon
tinenten toonaangevend zijn, het 
is geleerd door zoveel traditie en 
kuituur, door zoveel leed ook. 
Europa heeft ervaring in de we
reld, het is de uitvalshaven naar 
alle kontinenten, vaak behept 
door veroveringsdrang maar 
ook door edeler intenties. 

Europa zal in de wereld toon-

De Bevrijdüigöherdenkingen hadden vooral een militair karakter. 
Oud- "ötrijderö " dtonden centraaL 

aangevend zijn als het een bood
schap van demokratie en vrede 
uitdraagt. Als het het recht op 
verscheidenheid van volkeren en 
kuituren, die hciar rijkdom is, 
beUjdt in een wereld die almaar 
eenvormiger en schraler wordt. 

Een bevrijd Eiu-opa wil ook zeg
gen dat het geen afgegrendeld 
kontinent mag zijn, voor ideeën 
noch voor mensen. Dat was het 
trou^vens nooit, Europa is steeds 
een kruispunt van wereldzeeën 
geweest, bij machte een even-
wdcht tussen kuituren te beswa
ren. 

Een bevrijd Europa moet ook de 
sociale rechtvaardigheid, dit 
zuur bevochten goed, in ere hou
den; zij wordt ook bij ons al te 
vaak met voeten getreden. In 
andere kontinenten is ze on
bestaande of onvolledig. 

Als het zo is dat de bevrijding het 
redden van de Europese bescha
ving beoogde, hoe zouden wij 
dan onbewogen kunnen blijven 
voor de vernietiging van be
schavingen die zoveel volkeren 
bedreigen ? WJlen de overwin
naars het ook daar eens over 
hebben ? 

Maurits Van Liedekerke 

wordt nu eenmaal door de uit
spraken voor en tegen bepaald 
en beperkt. 

Met het oog op de bevrijdings
feesten w^erden inzake de am
nestiekwestie vooral de stand
punten herhaald. Zaterdag in De 
Standaard herhaalde de wallin-
gant Dehoiu><)e zijn njet: geen 
amnestie voor koUaborateurs. 
,,Van een geste kan geen sprake 
zijn", aldus de federale minister. 
,,Zeker niet nu zowat alle in
dividuele gevallen, onder druk 
van de Vlaamse partijen, wer
den geregeld. Dat was meer dan 
voldoende, een algemeen par
don is uitgesloten." Dehousse 
^vees ook een kommunautari-
sering van de zaak van de hand. 
Het bhjft een koude douche om 
te horen van een toch niet on
derontwikkeld Waals socialist 
dat als het van hem afhangt, er 
vijftig jaar na de oorlog in België 
noch in Vlaanderen een "geste" 
mag gedaan worden, waaruit de 
erkenning zou bli)ken dat er in 
België ook na de bevrijding on
recht gebeurd is. Gelukkig zal 
het niet van Dehousse alleen 
afhangen, noch van de PS of 
Busquin, die zich maandag ach
ter het standpunt van zijn fe
deraal minister schaarde. 

(Leed verder bLz. 4) 
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• Achttien gemaskerde on
bekenden sloegen verleden 
week dinsdag in regelrechte 
kommandostijl de inboedel 
van het Antwerpse kafee De 
I/Ceuw^ van Vlaanderen, een 
verzamelplaats voor ek-
streemrechts, kort en klein. 
De uitbater werd met heet 
water overgoten. Tegen deze 
raid tekenden zowel Hugo 
Schittz als Gerarè Bergerj, res-
pekttevelijk lijsttrekkers van 
Antwerpen 94 en ProVÜ, 
protest aan. Er werden al 
een vijftal aanhoudingen 
verricht van jongeren uit net 
punker-milieu. 

• O p basis van de cijters die 
het Centrum voor Informa
tie over de Media (CIM) 
bekendmaakte, noemt Het 
I/aatste Nieuws/De 
Nieuwe Gazet zicbzelf de 
meest gelezen krant van het 
land met 882.600 lezers. De 
Vlaamse Uitgeversmaat
schappij (\^UM), die Het 
NuiiwjbLid/De Gentenaar en 
De Standaard uitgeeft, blijft 
met 1,02 miljoen lezers de 
grootste krantengroep. 

• Na de beurs, de Formule 
1, en de politiek gaiat J .P. 
Van Rossem zijn geluk be
proeven m de showbizz. Als 
onderdeel van een gelegen-
heidstrio begmt Van Rossem 
met "Godgeklaagd" aan een 
zangkarrière. 

• D e doorstroming van mi-

f ranten naar het hoger on-
erwijs buiten de universi

teit (hobu) en de univer
siteiten, gebeurt traag maar 
festaag. O p tien jaar tijd is 

et aantal Marokkanen en 
Turken in het hobu en op de 
universiteit vervijfvoudigd. 
Toch gaat het nog om zeer 
kleine absolute aantallen. 
O p 56.000 hobu-studenten 
in het akademiejaar '90-'91 
waren 123 Marokkanen en 
92 Turken. 

• Deze week begon het pro
ces tegen de gewezen rijks-
w^achters Madani Bouhou-
che en Robert Beyer. Het 
proces zal w^aarschijnlijk een 
maand of drie duren. Geen 
wonder dat de asstsenjury 
weer moeizaam samenge
steld werd. Dat was ook ai 
het ge%'al bij dat andere mon
sterproces, het proces-Hae-
mers. Ditmaal werden er 
echter 180 kandidaat-jury
leden opgeroepen in plaats 
van negentig. 

• He t Vatikaan beschikt 
over een uitstekende 
PR'-dienst. Heel de wereld is 
nu al weken in de ban van 
het eventuele pausbezoek 
aan Sarajevo. Daar zou de 
kerkleider donderdag een 
mis willen opdragen. Als de 
veiligheid het toelaat... 

• Naast een verhoging van 
de toegelaten snelheid op de 
autosnelweg tot 130 kilo
meter per uur, is Verkeers
minister Di Rupo ook het 
idee genegen om fietsers ver
plicht een vaUieim te laten 
dragen. 

HELABA... 
Helaba, de beweging rond pater 
Luk Verdteylen heeft VU-voor-
zitter BertAnciaux aangeduid als 
de politikus die haar steun krijgt 
bij de komende gemeenteraads
verkiezingen in Brussel. Zo 
•werd beslist tijdens het He
laba-zomerberaad dat eind au
gustus in het Brouwershuis te 
Viersel plaatsvond. 

In een brief aan Helaba schrij
ven Versteylen en de zijnen: 
,,Doorheen verschillende kon
takten groeide ons vertrouwen 
in jou. Omdat we het laatste jjiar 
al enkele keren jouw aandacht 
en waardering mochten onder
vinden, wil Helaba op zijn beurt 
jou als politieker in Brussel 
steunen." 

Voorzitter Bert Anciaux toonde 
zich verheugd met deze steun. 
Bert kondigde aan dat hij zich 
bijzonder wil inzetten voor een 
aantal idealen die hij met He
laba deelt: het stimuleren van de 
kreativiteit in de opvoeding, 
aandacht voor de problemen 
van jongeren, de herwaardering 
van gevoelens en het mogehjk 
maken van een echte dialoog 
tussen de mensen. 

...IN BRUSSEL 
Bert Anciaux maakte verleden 
week ook de samenstelling van 
de VU-lijst in Brussel bekend. 
Zoals bekend komt de Volks
unie in Brussel alleen op, nadat 
onderhandelingen met VLD en 
CVP over een 'Vlaams kartel" 
afgesprongen w^aren. De 
VU-voorzitter kon niet ingaan 
op de eisen van de verruimers 
van de VLD: dat de VU op deze 
kartellijst van 47 namen slechts 
één kandidaat mocht zetten, en 
dat de naam VU (in tegen
stelling tot VLD en CVP) in de 
kartelnaam niet mocht voorko
men. De eerste eis werd na
derhand afgezwakt: er mochten 
meerdere kandidaten van 
VU-signatuur op de lijst, zolang 
Bert Anciaux niet onder hen 

Het afspringen van deze "on
derhandelingen" over had aan
leiding gegeven tot wat zomers 
gekrakeel tussen de hoofdste
delijke (kandidaat-)politici. De 
VU-voorzitter kreeg daarbij 
nogal w ât verwijten naar het 
hoofd geslingerd, onder andere 
'dat hij zich zou vastklampen 

aan zijn schepenzetel". 

Met de voorstelling van de 
VU-lijst voor Brussel bewees 
Bert dat deze beschuldiging uit 
de lucht gegrepen is. De eerste 
plaats wordt nl. niet bezet door 
de VU-voorzittermaar door 
Betty Van der Ebt - De Groote, de 
schoondochter van VU-stich-
ter-voorzitter Frans Van der 
Eist. Tweede op de lijst is Ludo 
Smekeru, de kabinetschef van 
schepen Bert Anciaux. Bert An
ciaux figureert zelf als lijstdu
wer, omdat hij polirieke ver
nieuwing wil realiseren. 

De VU trekt in Brussel naar de 
verkiezingen met de slogan 
Vlaams, Sociaal en Groen. Op de 
lijst staan 24 vrou^ven en 23 
mannen. Bert Anciaux noemde 
het d£iarom een manvriendeLijke 
irrouwenlijét. Meer dan de helft 
van de kandidaten zijn twin
tigers en dertigers. 

JONGEREN-
BANENPIAN 
Het Jongerenbanenplan is 
steeds het voorwerp geweest 
van forse kritiek. Zondag gaf 
federaal minister van Financiën 
Philippe Maydtadt (PSC) toe dat 
dit ^\a.n perverde effekten heeft. De 
voordelen die het jongerenba
nenplan aan de werkgevers 
biedt zijn volgens de minister zo 
groot, dat het onmiskenbaar tot 
gevolg heeft dat werknemers die 
niet aan de voorwaarden vol
doen om in dat kader aange
worven te worden, sowieso uit 
de boot vallen. 

Maystadt verklaarde dat het feit 
dat het jongerenbanenplan 
45.000 jongeren aan de slag 
hielp, in een aantal gevallen 
gepaard ging met jobverhes 
voor oudere werknemers. Hij 
noemde het een diskriminatie 
dat het voor werknemers die 27 
jaar en 1 dag oud zijn (en dus 
net niet in aanmerking komen 
voor het Jongerenbanenplan), 
thans onmogeUjk is werk te vin
den. 

DELCROIX 
Leo Delcroix, de minister van 
Defensie, staat er niet voor be
kend zich tot zijn eigen be-
voegdheidsterrein te beperken. 
E^rst hertekende Delcroix met 
een snelle pennetrek het Bel
gische Zaïre-beleid, Wciardoor 
hij in het vaarwater kw^am van 
zowel Derycke als Claes. En 
daarna trok Delcroix een schuif 
open en diepte, eksklusief voor 
Het Laatste N'uuwd, dat de mi
nister prompt promoveerde tot 
"de betere mediaspecialist van 
de CVP", een mediaplan op. Dat 
Delcroix zich moeit met het 
beleid van de federale regering 
is nog enigszins begrijpelijk. Als 

er daar geblunderd wordt, delen 
alle federale ministers in de 
klappen. 

Maar met zijn mediaplcui be
geeft Delcroix zich resoluut op 
het bevoegdheidsterrein van de 
Vlaamse regering. Vond Del
croix het geklungel van zijn 
partijgenoten Weckx, in de 
Vlciamse regering voor media 
bevoegd, en Eric Van Rompuy, 
doorgaans omschreven als de 
CVP-mediaspecialist, echt zo 
hemeltergend dat hij een in
greep onvermijdelijk vond ? 

Bhjkbaar vv̂ el. Het mediaplan 
van Delcroix voorziet dat VTM 
en BRTN samen een nieuwe 
zender opstarten, die zich be
perkt tot sport en de grote eve
nementen, en reklame mag uit
zenden. Daaraan verbonden 
kan er een nieuwe kommerciële 
landelijke radio opgericht wor
den. Het tweede BRTN-net kan 
aldus opgedoekt worden, net als 
de "sportafdeling" van de open
bare zender, waardoor de open
bare omroep zich kóm koncen-
treren op het eerste net. En 
VTM krijgt hierdoor een 
tweede net en een landelijke 
kommerciële radio. 

Het mediaplan van Delcroix 
mag nog zo mooi klinken, een 
pohtiek kerstekind kon voor
spellen dat het naar de prul-
lenmand verwezen zou worden. 
In een partij als de CVP moet 
iedere schoenmaker zich im
mers bij zijn eigen leest houden, 
of anders zit het erop. Geen 
wonder dus dat Weckx en Van 
Rompuy op hun achterste poten 
gingen staan. Waar bemoeit Leo 
zich mee ?, liet Van Rompuy Het 
Volk 's anderendaags titelen. 
Weckx was wat zakelijker: Het 
mediabeleid blijft een autonome be
voegdheid van de Vlaarrute Raad en 
de Vlaanue regering, liet hij weten. 
Beide CVP-ers kunnen het bo
vendien inhoudelijk met het 
plan Delcroix niet eens zijn. 

Ook BRTN en VTM zouden de 
ideeën van de Defensieminister 
niet erg realistisch vinden. 

HET VOLK 
De Vlaamse Uitgeversmaat
schappij (VUM) en Roularta 
gaan samen onderhandelingen 
voeren over de overucune van de 
verUeslatende krant Het Volk. 
De V U M is met Het Nieuws
blad, De Gentenaar en De Stan-
d£iard de grootste krantenuit
gever. Roularta staat met o.m. 
Knack, Trends, en De Streek-
krant ijzersterk op de week-
bladmarkt. 

Bovendien hebben beide kon-
cems aanzienlijke andere be
langen. Samen met Concentra 
(Het Belang van Limburg) en 
Het Volk zitten ze al in Scripta, 
die nationale temareklame werft 
voor de deelnemende kranten. 
De V U M zit ook in de VAR, de 
reklameregie voor de BRTN, en 
nam recent een optie van 35% 
op de aandelen van VT4, die 
VTM konkurrentie wil aan
doen. Roularta zit dan weer in 
VTM. En samen met Het Volk, 
De Vlijt (Gazet van Antwer
pen) en De Beukelaar zitten de 
V U M en Roularta al in de RAR, 
een reklameregie die Roularta 
op poten zette voor de regionale 
televisiezenders. Het Volk bezit 
op zijn beurt o.m. een aan
delenpakket van 8% in VTM. 

Door samen te w^erken snijden 
de V U M en Roularta •waar
schijnlijk De Persgroep, de an
dere grote kanshebber om Het 
Volk binnen te rijven, de pas af. 
Deze uitgever van o.m. Het 
Laatste Nieu^ws triomfeerde 
verleden •week nog met de 
CIM-cijfers, die Het Laatste 
Nieuws uitriepen tot de krant 
met het grootste aantal lezers. 
Dat zou wel eens een over-
•winning van korte duur kunnen 
blijken. 

DE CVP... 
Is de CVP nu voorstander van 
konfederalisme of niet ? Willen 
de kristendemokraten verder 
gcicm met de staatshervorming 
of niet? De kwestie bezorgde 
o.m. SP-voorzitter Vanden-
broucke kopbrekens. Hij stelde 
zich de vraag die men in de 
politieke cenakels van dit landje 
al decennia lang stelt: wat wil de 
CVP eigenlijk ? 

Traditioneel spreekt deze partij 
uit vele monden. Het vormt 
haar sterkte en tegeUjk haar 
z^vakte. Door over alles en nog 
•wat tegelijk warm en koud te 
blazen probeert de CVP keer op 
keer zowel de voor- als de te
genstanders van een politiek 
agendapunt aan zich te binden. 
Een mooi voorbeeld vormt ook 
het debat over het mestaktie-
plan. 

Met het debat over de staats
hervorming is het niet anders. 
Met de regelmaat van de klok 
blaast Vlaams minister-presi
dent Van den Brande warm in 
de richting van het konfede
ralisme, zoals op 11 juli jl. Mciar 
•wat doet Van den Brande dan ? 
Niets. Daarom haalden •we 
n.a.v. zijn 11 juli-boodschap 
smalend uit naar de "konfede-
rale tremolo's" van de Vlaamse 
premier. 

Want na zon nieu-we tremolo 
gebeimt er niets. In tegendeel 
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zelfs, het blijft een poosje stil, en 
dan duikt er een CVP-er op die 
vindt dat het nu wel genoeg is 
met staatshervormen. Zoals 
DelcroLx die deze week van 
mening was dat we ,,van het 
hervormen van de stsiat onze 
hobby niet moeten maken." 

...EN DE 
STAATS
HERVORMING 
De lijn Delcroix lijkt het voor
lopig te gaan halen. Volgens de 
Gazet Van Antwerpen besliste het 
CVP-partijbestuur maandag 
dat de CVP in de volgende 
legislatuur geen nieu-we staats-
hervormmg wenst. Daarom 
moet het volgende parlement 
niet over een tweederde meer
derheid beschikken, die nodig is 
om de grondwet te wijzigen. En 
zal de CVP niet aandringen dat 
het huidige parlement aan het 
einde van de legislatuur een 
verklaring ter herziening van de 
grondwet opstelt, waarin de 
grondwetsartikels opgesomd 
staan die het volgende parle
ment desge-wenst kan wijzigen. 

Sterker nog: het CVP-partij
bestuur verordende dat er door 
CVP-ers geen standpunten in

genomen worden, die het nood
zakelijk maken dat de volgende 
regering over een tweederde 
meerderheid beschikt. Kleinere 
ingrepen in de grondwet, bvb. 
over het statuut van de par
lementsleden, wü de CVP wel 
gedogen. 

Meteen mag duidelijk zijn dat 
wie dacht dat de CVP onder 
invloed van Van den Brande een 
Vlaamse speerpuntpartij zou 
worden, zich nog steeds even 
sterk vergist als destijds dacht 
dat het taalflamingantisme van 
Frans Van Cauwelaert vol
doende zou zijn om het Vlaamse 
volk van het Franstalig Belgisch 
juk te bevrijden. 

MEST 
Milieuminister De Bat^eLier wü 
het been stijf houden in het 
mest-debat. Hij wil niet dat de 
volledige afwerking van het 
Mestaktieplan uitgesteld wordt 
tot de volgende regering met 
een ander Vlaams milieuminis
ter. Hij staat erop dat het Alap 
als -wezenlijk onderdeel van het 
regeerakkoord van de Vlaamse 
regering tegen nieuwjaar af is. 
En hij is bereid daarvoor een 
regeringskrisis te riskeren. 

Een van de kruciale ^punten bij 

DOORDEWEEKS-
het Map zijn de bemestings
normen. De Batselier blijft de 
voorstellen die de wetenschap
pers terzake formuleerden steu
nen. Die strenge normen wer
den ter diskussie gesteld door de 
CVP. De Vlaamse kristende-
mokraten staan onder zw^are 
druk van de Boerenbond. 

Andere diskussiepunten zijn de 
uitrijregeling voor de winter
maanden, en de afbakening van 
de ekologisch kwetsbare gebie
den. Voor de vakantie besliste 
de Vlaamse regering het Map 
onvolledig voor advies door te 
stULTen naar de Serv (Soci-
aal-Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen) en de Mina-raad 
(Milieu- en Natuurraad). Deze 
adviezen zouden de impasse 
moeten doorbreken. Maar men 
verwacht niet dat deze raden 
een eenparig advies zullen uit
brengen. In deze adviesraden 
zijn immers ook de grote voor-
en tegenstanders onder de druk-
kingsgroepen vertegen-woor-
digd. En indien er geen unaniem 
advies verstrekt wordt, blijft het 
de minister, en dus de Vlaamse 
regering, die de knopen moet 
doorhakken. 

De VU zal als koalitiepartner in 
de Vlaamse regering de lijn De 
Batselier volgen. Ook de Volks
unie heeft daar een regerings
krisis voor over. 

VEELSUKSES! 

Volgende weekeinde -worden 
de lijsten voor gemeente- en 
provinciereiadsverkiezingen 
neergelegd. Daarmee ^vordt 
het startschot voor de kam-
pagne gegeven. In vele ge
meenten wordt met meer dan 
gewone belangstelling uitge
keken naar wie er de volgende 
zes jaar de gemeente zal be
sturen. Komt er ruimte om 
frisse ideeën in de praktijk om 
te zetten, of blijven ver
molmde denkbeelden, kille 
machtspolitiek en besloten 
schepenkolleges de boven
hand halen in de Vlaamse 
gemeentehuizen ? Zullen we 
de provincies kunnen open
breken ? 

Zo-wat overal in Vlaanderen 
dingen VU-ers mee naar de 
gunst van de kiezer. Onder 
eigen VU-vlag, in een kartel 
met anderen of op een 'neu
trale lijst'. 

In vele VU-afdelingen \verd 
steenhard gewerkt. De sfeer 
van 'Leuven'en 'Wachtebeke' 
w^erd er met enthousiasme en 
dynamisme uitgedragen. 

Nieu-we mensen aangespro
ken en overtuigd! Op die 
plaatsen -wordt er over de 
VU-ers gesproken en zal er 
rekening mee moeten gehou
den worden. 

De resultaten zullen er niet 
om liegen, daar ben ik van 
overtuigd. 

Elders laat het entoesiasme 
spijtig genoeg nog -wat op zich 
wachten en werd (gemakke-
lijkheidshalve?) alles bij het 
oude gelaten. Spijtig, maar 
niet getreurd. 

Aan alle VU-kandidaten, van 
de eerste tot de laatste, van de 
lijsttrekkers en kopstukken 
tot diegenen die uit sympatic 
of verantwoordelijkheidsbe
sef de lijsten mee vullen, wens 
ik een suksesvoUe kam-
pagne! 

Vriendelijke groeten. 

Bert Anciaux 
algemeen voorzitter VU 

ONAFHANKELIJKHEID, 
VAN MAASMECHELEN TOT BRUSSEL 
Heel wat radikale verenigin
gen uit de Vlaamse beweging 
(b-t-b. Davidsfonds, ANZ, 
W B ) pleiten voor Vlaamse 
onalhankelijkheid. Met de 
groei van het Vlaams Blok, dat 
zich eveneens onomwonden 
separatistisch opstelt, steeds 
krachtiger. Separatisme is 
voorgoed uit de taboesfeer ge
haald. De geest lijkt wel uit de 
fles. Op zich is dat niet be
treurenswaardig. 

Tot een nog krachtiger taal
gebruik liet topman Fdip De-
wtnter van de uiterst rechtse 
partij zich verleden week in De 
Morgen verleiden. De prop-
agandaverantwoordelijke van 
het Vlaams Blak geeft er zijn 
mening over hoe Vlaanderen 
een onafhankehjke staat zal 
worden. Hij gelooft niet dat 
zulks op een demokratische 
-wijze mogelijk is. 

,,OnafTiankelijkheid regel je 
niet in het parlement", citeert 
de krant het kamerlid. „Het 
wordt een soort katarsis, een 
omw^enteling, een openbaring. 
Alles zal snel in een stroom
versnelling komen." Dewinter 
stelt de Tsjecho-Slovaakse flu
welen rev^olutie als model voor, 
en ,,Ios van alle politieke struk-
turen moet er een gesprek tus
sen de twee gemeenschappen 
tot stand komen. Dan kan men 
komen lot onafhankelijkheid. 
Die zal misschien niet gedra
gen worden door een meer
derheid van de bevolking. Die 
is tenslotte konservatief en be-
houdsgezind." 

En verder:,, Als ik Trends lees, 
dan stel ik vast dat een aantal 
belangrijke Vlaamse soci-
aal-ekonomische milieus en in
dustriëlen onze objektieve 
bondgenoten woorden. Zij zul

len op een bepaald moment 
zeggen "nu is het genoeg ge
weest" en aan de noodrem 
trekken. De politici zullen er
bij staan en het akteren, niet 
meer dan dat. Ze gaan niet 
voor het Vlaams Blok of voor 
onafhankelijkheid kiezen, 
maar wel voor hun eigen por
temonnee." 

Op een afwijzing van de tra
ditionele demokratische -werk
wijze na, blijft het nog bij
zonder vaag hoe Dewinter 
Vlaanderen onailiankelijk ziet 
worden. Bijbelse termen als 
"openbaring", moeilijke woor
den als "catharsis" (reiniging 
van het lichaam of de ziel), u'e 
zien het niet zogoed gebeuren. 
Hoewel hij de traditionele pol
itieke strukturen als gespreks-
forum uitsluit, heeft Dewinter 
het toch ook over een of an
dere vorm van dialoog ( "een 
gesprek tussen de twee gem
eenschappen"). De herinne
ring aan de "dialoog van volk 
tot volk", geleid door Hiufo 
Schiltz en Gerarê Depre^ ligt 
voor de hand. 

Anderzijds gelooft De-winter 
dat de macht van het patronaat 
en het geld nog steeds de door
slag geeft om het beleid te 
dikteren en geeft hij blijk van 
een fundamenteel ondemokra-
tisch elite-denken dat ons aan 
de De Vlag herinnert. 

In een reaktie meldde 
VU-voorzitter Bert AmuuiX dat 
Dewinter hem koude rillingen 
bezorgt. Hij meent dat de 
Vlaams Blokker de Vlaamse 
beweging schaadt. ,,De 
Vlaamse beweging moet zich, 
in dit bijzondere jaar 1994, in 
het belang van alle Vlamingen 
kordaat van de anti-demokra-
tische richting afwenden en 

zich vastklampen aan de fron-
tersidealen Zelfbestuur, Nooit 
meer oorlog en Godsvrede; 
geaktualiseerd in Vrede, Vrij
heid en Verdraagzaamheid." 
De Volksunie van haar kant, 
zo beklemtoont Bert Anciaux, 
heeft er steeds voor gekozen 
de strijd voor het \ laamse 
zelfbestuur „langs de lange 
weg van de demokratische in
stellingen" te voeren. En dat 
zal zo blijven. 

Terwijl het Vlaams Blok al 
bespiegelingen wereldkundig 
maakt over boe het de ver
wezenlijking van de Vlaamse 
onalTiankelijkheid ziet, is men 
er in andere partijen en ver
enigingen uit de Vlaamse be
weging (bvb. het IJzerbede-
vaartkomitee) nog niet heilig 
van overtuigd Ait de Vlaamse 
onafhankelijkheid vandaag al 
onom\vonden aJs onmiddel
lijke doelstelling vooropge
steld dient te worden. Deze 
partijen en verenigingen druk
ken zich -wat voorzichtiger uit 
dan de separatisten. Zij waar
schuwen voor een te flukse 
vlucht naar voren, die tot ge
volg kan hebben dat Vlaan
deren zijn onafhankelijkheid 
met het verlies van Brussel 
betaalt. Volgens een eminence 
grise uit de Vlaamse beweging, 
Jaak Van Waeg, zou dat "de 
grootst denkbare nederlaag" 
voor Vlaanderen betekenen. 

De separatistische vleugel in 
Vlaanderen gelooft dat Brus
sel uiteindelijk niet anders zal 
kunnen dan voor Vlaanderen 
te kiezen. Maar zij slaagde er 
nog niet in voor haar geloof 
overtuigende argumenten te 
vinden. En de datum achter 
het woordje "uiteindelijk" 
staat even vast als de dag van 

het Laatste Oordeel, 

De plaats van Brussel in bet 
onafhankelijkheidsdebat aan 
Vlaamse zijde inspireerde ook 
Franstaligen tot reakties. In 
dit blad berichtten -we ver
leden week over de reaktie van 
FDF-voorzitter Clerfayt, die 
de Vlamingen aanspoorde van 
Antwerpen hun hoofdstad te 
maken, en Picqué adviseerde 
geen bouwvergunningen meer 
toe te staan voor Vlaamse 
overheidsgebouwen in Brus
sel. Deze reaktie lokte weer 
nieuwe reakties uit, van 
CVP-fraktieleider in de Brus
selse gewestraad VandenhM.tcbe 
tot VÜ-geweststaatssekretaris 
Aneiaux, opgetekend door Het 
Laatjte NieunM. 

De CVP-er stelde vast dat er 
in Brussel geen kommunau-
taire \Tede is, en dat het kon-
federalisme een uitweg biedt 
voor de Vlamingen in Brussel 
als Vlaanderen op termijn toch 
onafhankelijk -wil ^vorden. 
Vandenbossche zag de toek
omstige relatie tussen het 
Vlaams gewest en de Vlamin
gen in Bi-ussel als een LAT-rel-
atie: apart leven, maar toch 
samen. 

VU-er Vic Anciaux meent dat 
Clerfayt noch Vandenbossche 
er iets van begrijpen. Volgens 
de gewezen VU-voorzitter 
bestaat het konfederalisme fei
telijk al. Het ontbreekt de ge
westen slechts nog aan fiskale 
bevoegdheden. Hij vindt dat 
de huidige instellingen in 
Brussel goed draaien. De pos
itie van de Vlamingen moet 
wel verstevigd worden op 
gemeentelijk niveau, met een 
gegarandeerde vertegenwoor
diging van de Vlamingen in de 
gemeenteraden en een ad-

junkt-burgemeester van de an
dere taalrol. 

Anciaux laat er geen twijfel 
over bestaan dat de Vlamingen 
in Brussel deel uitmaken van 
de Vlaamse gemeenschap, en 
dat Brussel de hoofdstad van 
Vlaanderen blijft. Het geruzie 
over onafhankelijkheid voor 
\1aanderen en de Belgische 
boedelscheiding vindt Vic An
ciaux naast de k-westie. In de 
Europese Unie zal er immers 
geen enkele natie nog echt 
onafhankelijk zijn. De 
Vlaamse be-weging zou vol
gens de VU-er beter een stra
tegie opbou-wen die de toek
omst van Vlaanderen, als natie 
met hoofdstad Brussel, in Eu
ropees verband veilig stelt. De 
VU stelde in dit verband al 
voor de 5 stemmen die België 
in de Europese ministerraden 
heeft, te splitsen in drie 
Vlaamse en twee Franstalige. 

In af«-^achting moet de 
Vlaamse regering Brussel min
der stiefmoederTijk behande
len, -vindt Anciaux. Hij geeft 
enkele voorbeelden. Zo ont
ving Antwerpen dit jaar 427 
miljoen frank in het kader van 
het Vlaams Fonds voor de 
Integratie van Kansarmen (de 
Vlaamse instelling die de kans
armoede moet aanpakken en 
de migranten moet oijstaan in 
hun integratie). Gent 220 mil
joen. Brussel moet het stellen 
met 35 miljoen, dat is evenveel 
als Maasmechelen. En voor de 
renovatie van de KNS in Ant
werpen gaf de Vlaamse reg
ering 1 miljard frank uit, her
innert \''lc zich. Terwijl de 
Brusselse KVS er vervallen 
blijft bijstaat. 

(pdj) 
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BEVRIJDING 
VERGEVEN 
NIET VERGETEN 
(vervolg van hlz.1) 

COOLS 

In Antwerpen vond burgemees
ter CooL) het nodig eraan te 
herinneren dat hij tegen am
nestie gekant is. Nadat de 
Vlaamse socialist terecht ver
oordeelde dat er tijdens de 
tweede wereldoorlog „mensen 
werden gedood op industriële 
schaal", voegde hij daar aan toe: 
„Tegenover dit naakte feit 
schijnt het schier ondenkbaar 
dat kristelijke vergevingsge
zindheid wordt ingeroepen, am
nestie in overweging wordt ge
nomen, vergeetachtigheid 
wordt ingeroepen, opdat oor
logsmisdadigers niet vervolgd 
zouden worden." 

De meestal als intelligent om
schreven Cools sloeg daarmee 
een demagogisch pad in. Hij 
lijkt wel te suggereren dat alle 
koUaborateurs persoonhjk een 
gaskraan opengedraaid hebben, 
of dit althans welwillend ge
doogden. Terwijl in werkelijk
heid duizenden kleine garnalen 
in de kollaboratie pas na de 
bevrijding van de kampen be
seften tot welk regime ze een 
(kiezel) steentje bijgedragen 
hadden. Het lijkt wel of het er 
alle voorstanders van amnestie 
slechts om te doen is oorlogs
misdadigers in hun volle glorie 
te herstellen en hun oorlogs
misdaden uit het koUektief ge
heugen van de mensheid te 

schrappen. Het klopt dat som
mige voorstanders van amnestie 
vooralsnog het Grote Gelijk na
streven. Maar belet het bestaan 
van deze minderheid echt een 
maatregel geïnspireerd door 
"kristelijke" (en waarom niet 
humanistische) vergevingsge
zindheid ? 

DE VOS 

I5en verstandiger pleidooi voor 
verzoening hield professor De 
VM in Leuven. Hij zei dat „de 
1.500 Belgische koUaborateurs 
die tijdens de oorlog omkwamen 
natuurlijk niet opwegen tegen 
de dood van cirka 17.000 ver-
zetslui en 28.000 joden, ondei 
wie 300 zigeuners, die het leven 
lieten. Toch moeten we ver
geven. De feiten mogen echter 
nooit vergeten worden." Over 
de cijfers van De Vos kan men 
redetwisten, niet over de kern 
van zijn boodschap. De Vos zei 
begrip te hebben voor de men
sen en hun nakomelingen die 
het moeilijk hebben met de her
denking van de bevrijding. Hij 
vroeg hen niet te vergeten dat 
ook zij door de bevrijding van 
een totalitair regime verlost 
werden. 

lïen voorzichtig taalgebruik 
hanteerde premier Dehaene aan 
het gedenkteken voor de joodse 
martelaars in Anderlecht. De 
premier heeft zich tot doel ge
steld het amnestievraagstuk tot 

m^i^ii^^sms^^tis^ 

Aan het Antwerpse ProvinciehuL) Legden enkele VU-erd een ver-
zaeningdkrané neer. Ook de Antwerpse Zoo kreeg het bezoek van de 
Volköunie. In herinnering aan de repreddie van 1944, toen er 
"koUaborateurd" in de leeuwekooi opgedtoten werden, pleitten de 
VU-erd daar voor amnestie (zie bladzijde 8). 

een oplossing te brengen. Zijn 
partijgenoot Delcroix verwacht 
een initiatief van Dehaene voor 
het jaareinde. In Anderlecht zei 
de premier dat het vandaag ook 
aangew^ezen is „om zich te be
zinnen over -wat in de jaren na 
de oorlog, na de gruwel van de 
uitroeiingskampen en na de 
joodse volkerenmoord is ge

beurd, en vv'aarvoor, helaas, niet 
altijd reden tot vreugde was." 
Sommigen interpreteerden deze 
voorzichtige zin als een oproep 
tot verzoening. 

"Diskretie" luidt intussen het 
sleutelwoord wanneer men het 
over de inspanningen van De
haene heeft om de amnestie
kwestie tot een goed einde te 

WAALSE PRIMITIEVEN 

Het is natuurlijk het goed recht van 
Jean-Maurice Dehousse om zich als een 
rasechte Weialse haan te gedragen, maar 
J - M moet wel z'n manieren houden. Na
dat hij het klaarspeelde om zich als mi
nister van de federale regering in het 
Engels tot ons te richten, bhjft hij er in 
lukken het Vlaamse volk te vernederen. 
Jongste staaltje zijn zijn uitspraken over 
amnestie. Voor Dehousse hjkt een vij
andsbeeld nog steeds dé manier om po
pulair te zijn in Luik en omstreken. 

Want het kan toch geen toeval zijn dat met 
zijn goedkeuring de benaming Vlaamse 
Primitieven wordt geschrapt uit de titel 
van het Internationaal Centrum voor de 
Navorsing over de Vlaamse Primitieven. 
Dat is sinds 2 april '94 gewijzigd in 
Internationaal Centrum voor de dttwie van de 
middeleeuwde dchdderkunjt in het Schelde- en 
Maodbekken. 

Dehousse bewijst daarmee dat hij een 
waardige opvolger is van de Waalse voor
man Jules Destrée. U kent hem wel, de 
man die de Assemblee Wallonne stichtte 
en in 1912 zijn geruchtmakende Lettre au 
Hoi schreef. Daarin vertelde Destrée de 
koning dat er geen Belgen (maar Vla
mingen en Walen) zijn, maar ook dat zij 
(de Vlamingen) de Walen hun verleden 
hadden gestolen. Want, zo wist Destrée, 
de Vlamingen hebben de geschiedenis van 
België geschreven. 

„Wanneer wij aan het verleden denken, 
komen spontaan de namen van Breydel, 
Van Artevelde, Mamix, Anneessens in ons 
hoofd op. Allen zijn zij Vlaming. De 
Vlamingen hebben ons zelfs onze artiesten 
afgenomen." 

En Destrée gaf De Mecóter van Doornik, 

Roger de la Pasture, als voorbeeld. ,,Hij is 
opgenomen bij de Vlamingen onder de 
naam Rogier van der Weyden. De 
Vlaamse kunst schittert, de Waalse kunst 
wordt vergeten." 

Is het onze schuld dat van der Weyden het 
veel interessanter vond om naar Brussel, 
in zijn tijd een Nederlandse stad, uit te 
wijken en dciar een schitterende loopbaan 
te ontplooien en fortuin te maken ? 

Van der Weyden was niet de enige die 
vanuit het zuiden naar het noorden was 
afgezakt. De vandaag in 7\ntwerpen mid
dels een grote tentoonstelling herdachte 
Roland de Lassus kwam uit Bergen, ver

fraaide zijn naam tot Orlandus Lassus en 
vestigde zich in de toen bloeiende han
delsmetropool. Omdat Lassus zo mees
terlijk verder borduurde op wat Vlaamse 
polyfonisten waren begonnen w^erd hij 
haast een beetje Vlaming, maar geen mens 
heeft er moeite mee om te erkennen dat de 
Lassus een Henegouwer was. Dehousse 
blijkbaar wel want anders had hij er niet 
mee ingestemd dat het wereldbekende en 
alom gewaarde begrip ,,Vlaamse Primi
tieven" geschrapt wordt. 

Een van de voordelen van de staats
hervorming is dat het begrip „Belgisch" 
meer en meer wordt uitgekleed, wat van 
oudsher Vlaams of Waals is krijgt z'n 
betekenis terug. Waar men geen blijf mee 

weet of voor buitenlands gebruik — Rode 
Duivels, b.v. — wordt nog wel eens „Bel
gisch" genoemd. Maar wat een eigen ka
rakter heeft krijgt terecht z'n ware naam 
terug. En zo hoort het. 

De wereld benijdt ons de Vlaamse Pri
mitieven, het waren kunstenaars van 
Dietse komaf. Als Dehousse en de hoge 
heren van de Koninklijke Akademie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kun
sten van België dat met kunnen velen is 
dat hun probleem; maar ze moeten wel 
hun poten afhouden van wat van ons is. 
Dat doen wij ook met wat Waals i^. 

Geen zinnig mens in Vlaanderett Kfeeft er 
moeite mee te erkennen dat het sur
realisme een Waals-Brusselse stroming 
was ook al deden er ook Vlamingen aan 
mee. En wie op een saxofoon speelt weet 
dat deze uitgevonden werd door Adolphe 
Sax, een Naamse Waal en niet zomaar een 
bewoner van het Schelde- en Maasbek-
ken. 

Bij horen van het bericht over de naams
verandering vroegen wi; ons af wat de 
Akademie en de minister zou kunnen 
hebben bezielen om dergelijke onzin te 
bedenken. Een chagrijnige rekuperatie-
poging? Lopen de heren misschien lastig 
omdat Paul Van Grembergen onlangs 
vroeg de ontvreemde Vlóiamse kunstwer
ken in Franse paleizen, kerken en musea 
terug te vragen ? Wie zal het zeggen ! 

Wij zijn het alvast eens met de kunst-
historikus R.H. Marijnissen die de naams
verandering „ronduit grotesk" noemt. 

Wij noemen het diefstal gepleegd door 
Waalse primitieven! 

R.Asiiius 

brengen. Uit bovenstaande en 
vroegere uitspraken van 
Vlaamse en Franstahge politici 
kan men toch de speelruimte die 
Dehaene heeft een beetje af
lijnen. Zo lijkt het voorlopig 
onwaarschijnlijk dat de federale 
regering tegen het einde van het 
jaar een algemene amneótie zal 
afkondigen. Het woord amnes
tie werkt daarvoor in Wallonië 
nog teveel als een rode lap op 
een stier. Een algemene maat
regel die de gevolgen van de 
repressie en epuratie ^vegwerkt 
•waar dat nog mogelijk is, lijkt de 
uiterste grens voor Dehaene. Al 
wat die grens overschrijdt zal 
waarschijnlijk op een Waals no 
paóeran stuiten. "Waarschijn
lijk", schrijven we, omdat veel 
ook afhangt van het gewicht 
Wciarmee de Vlamingen in de 
federale regering op dit dossier 
gaan staan. 

VLAAMSE RAAD 

Hiervan moet het afhangen of 
de Vlaamse Raad bijkomende 
initiatieven neemt. Het is in
tussen algemeen geweten dat de 
benadering van het amnestie
vraagstuk in Vlaanderen anders 
hgt dan in Wallonië. Het moet 
mogehjk zijn om in de Vlaamse 
Raad een meerderheid te vinden 
die over de uitwassen van re
pressie en epuratie w êl een ver
zoening tot stand kan brengen, 
w£mneer men het motto "ver
geven niet vergeten" volgt, en 
misdaden tegen de mensheid, 
waaraan zich volgens historikus 
Bruno De Wever in Vlaanderen 
slechts enkele individuen heb
ben schuldig gemaakt, bij voor
baat uitsluit. 

Hiertegen zal men in sommige 
kringen onmiddellijk opwerpen 
dat de Vlaamse Raad terzake 
onbevoegd is. Justitie en So
ciale Zaken zijn inderdaad nog 
steeds federale aangelegenhe
den. We kunnen ons (spijtig 
genoeg) niet voorstellen dat een 
nieuwe grondwetsherziening, 
waarbij deze departementen 
naar de deelstaten overgeheveld 
worden, op stapel staat alleen 
om een kommunautarisering 
van de amnestiekwestie moge
lijk te maken. 

Dat is ook niet nodig. In onze 
Oostfrontreeks zag gewezen 
Oostfronter Toon Van Overdtrae-
ten volgende perfekt legale op
lossing voor de amnestiekwestie 
in Vlaanderen mogelijk {WIJ, 29 
juni): „Ik denk dat het meest 
zinrijke dat er vijftig jaar na de 
oorlog nog zou kunnen gebeu
ren, een behoorlijke motie in de 
Vlaamse Raad is, die dan toch 
de afstammelingen van zowel de 
witten als de zwarten bevrijdt 
van die zorg over het verleden 
en de toekomst. In die ver
klaring kan erkend worden dat 
er dwalingen gebeurd zijn, on
betwistbaar. De kollaboratie, 
zeker de voortgezette kollabo
ratie, is niet de meest zinrijke 
bladzijde uit de Vlaamse ge
schiedenis. Maar die verklaring 
dient tevens te erkennen dat in 
die kollaboratie ook edelmoe
digheid zat. Enfin, een soort 
morele verklaring in de Vlaamse 
Raad die van die aard is om het 
Vlaamse volk het gevoel te ge
ven dat de bladzijde definitief 
omgedraaid is." 

(Pdj) 
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GEMEENTE- EN 
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 9 OKT. '94 

„VLAMINGEN WILLEN 
DUIDELIJKHEID'' 
Nog een maand scheiden ons 
van de gemeente- en provin-
cieraadsverkiezingen '94. 
Overal staat de boog strak ge
spannen, worden lijsten en pro
gramma's aan pers en publiek 
voorgesteld en verschijnen in 
voortuintjes de kandidaten. 

De Volksunie heeft haar afde
lingen een stevig uitgewerkt 
draaiboek voor de kampagne 
bezorgd zodat plciatsehjke in
itiatieven inhoudelijk en ook 
grafisch kunnen geïnspireerd 
worden en vooral afgestemd op 
het nationale kampagneplat-
form. Deze week brengt 
W I J / D e Toekomst een eerste 
reeks van lijsten, in de volgende 
weken komen dan de provincies 
afzonderlijk aan bod. 

„De lokale bedturen vormen een 
noodzakelijke schakel in de dem-
okratüche opbouw van een zelf-
dtandig Vlaanderen, gemeenten zijn 
immerd op de eerdte plaatd tref
punten van ontmoetuig. Individuele 
ontplooiing en damenhorigheid 
vloeien er in elkaar en kunnen 
mekaar aanvullen. De gemeente i>) 
daarenboven ook hét proefterrem van 
de politieke demokratie." 

Zo verduidelijkt Bert Anciaux 
de VU-inzet voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

DWARSDOOR 
DEMOKRATISCH 

Over de provincies stelt de 
voorzitter dat „zij niet beantwoor
den aan onze vuie. De VU wil op 
termijn de provincied, de (para)pro
vinciale indtellingen en interkom-
munaled door eigentijdde en echt 
demokratiöche bedturen vervangen." 
De VU denkt daarbij aan recht
streeks verkozen streekraden. 

Bert Anciaux: „De gemeente- en 
provincieraaddverkiezingen vormen 
voor de VU dan ook een unieke 
gelegenheid om haar politiek pro
gramma met ekétra nadruk uit te 
dragen. Onze ambitie wordt gerecht
vaardigd door de vurige wend om van 
onze gemeenten beter bedtuurde, 
meer leefbare, dwarddoor denwkra-
tidche en toekomdtgerichte leefge-
meenjchappen te maken." 

FRISSE IDEEËN 

Om de samenleving politiek te 
ordenen ziet de VU drie hoofd
kringen, naast andere tussen
liggende en specifieke verban
den: de gemeenten, de volks
gemeenschap en de Europese 
federatie. Ze zijn allen de-
mokratisch en doorzichtig ge-
struktureerd en de beslissingen 
^vorden genomen door recht
streeks verkozen raden of par
lementen. 

De nationale temia-lijn wil hier 
kort en krachtig op insplen. 
Niet aleen -wijst de slogan op het 
broodnodige, demokratische 
gegeven van een open, door
zichtig bestuiu-, tegelijk beklem
toont de tema-lijn de nood aan 
politieke vernieuwing. Met 
„Frisse ideeën voor helder be
sturen" wil de VU inspelen op 
de verzuchtingen die bij de be
volking leeft. Als programma
partij wil zij vooroplopen in het 
ideeëndebat, het helpen sturen 
en in het beleid laten vastleg
gen. 

DUIDELIJKHEID 

Vlamingen wiUen duidelijkheid, 
ze wijlen ^veg van de buro-
kratische en versmachtende 
gemeentelijke of provinciale 
moloch. Ze willen weten -wie er 

FRISSE IDEEËN VOOR 
HELDER BESTUREN. 

nMMBVËm 

bestuurt, de bestuurders kon-
troleren en mee het beleid be
palen. Vandaar de tweede lijn: 
Er wordt teveel in troebel water 
gevidt. Vlamingen willen duidelijk
heid. 

En er bestaat nogal wat on
duidelijkheid. Wie raakt nog 
wijs uit de vele gemeentelijke 
vzw's, de talrijke para-provin
ciale instellingen, de interkom-
munales voor dit en voor dat. 
Niet zelden zijn deze zo gesloten 
dat enig inzicht, zelfs voor ver-
kozenen, onmogelijk is. 

Deze ongezonde toestand 
wordt in de kampagne visueel 
vertolkt. Een troebel akwarium 
w^aarin de kleine visjes zichzelf 
en anderen nauwelijks terug
vinden, daartegenover staat het 
helder besturen, de klaarheid, 
de duidelijkheid. 

DE GROENE LIJN 

Met deze kampagne richt de 
VU zich tot iedereen in Vlaan
deren die gelooft in begrippen 
als verdraagzaamheid en so-
hdariteit, tot mensen die niet te 
beroerd zijn om sociaal voelend 
te zijn, die kritisch en jong van 
geest zijn en die respekt kunnen 
opbrengen voor de rechten van 
elk individu en elke gedach-
tenstroom. 

r ^ voor ons progfBfmns, bel Qntls 

078/1127 20 (24/24IHIO 

Tot wie gelooft dat de gemeente 
als de kleinste kring van de 
gemeenschap een volw^aardige 
plaats verdient in de opbouw 
van een demokratisch Vlaan
deren, richt de VU-kampagne 
zich. En vooral tot mensen ,,die 
ook vinden dat Vlaanderen op 
elk niveau eenvoudige en dui
delijke pohtieke beleidsstruktu-
ren moet hebben." 

Het is daarom -wensehjk dat bij 
elke mededeling aan het kie
zerspubliek het groene telefoon
nummer (078/11.27.20) ver-

^ 

meld wordt. Op dat niunmer 
kunnen geïnteresseerden 24 uur 
op 24 uur gratis terecht voor 
informatie omtrent het VU-pro-
granmia voor de gemeente-en 
provincieraadsverkiezingen. 

Op dit nummer kiuinen geïnt
eresseerden 24 uur op 24 gratis 
terecht voor het VU-pro-
gramma. 

VU OP TV 
De VU is op BRTN te zien 
op de vrijdagen 23 en 30 
september, telkens om 
19u.25, telkens op TV 1. 

Onder haar tema-lijn 
„Frisse ideeën voor heider 
bestiiren" brengen de dem
okratische Vlaams-nationa
listen hun visie op gem
eente- en provinciebestuur. 

Nu reeds noteren voor een 
afspraak op de buis! 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER - 14U.30 - MECHELEN 

NATIONALE VERKIEZINGSMEETING 
O p zaterdag 17 september gaat om 14u.30 in de 
stadsfeestzaal van Mechelen een nationale 
verkiezingsmeeting door. 

Onder het motto: Fridde ideeën voor helder bedt
uren, wordt het VU-programma voor gem-
eenteraads- en provincieraadsverkiezingen 
voorgesteld. 

O p het programma: 

- Welkomstwoord door Danny De Cujrper 
(arr. Mechelen) ; 

- Openingstoespraak door Etienne Van Vae

re nbergh, kamerlid en burgemeester; 

Praatcafé met mandatarissen uit O C M W , 
gemeente- en provincieraad. Anne De Keuc-
keleire (Gent) , Koen Raets (Antwerpen), 
Simonne Janssens-Vanoppen (Zolder) wor
den aan de tand gevoeld; 

Voorstelling van de VU-TV-spot; 

Muzikale omlijsting; 

Presentatie door Gerd Seghers. 

Slottoesprciak door VU-voorzitter en schepen 
Bert Anciaux. 
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VERKIEZINGEN 
LIJSHREKKER KOEN ANCIAUX: 

„MECHELEN BESTUREN 
ZONDER KUREN r 

TWEE KULTURELE 
ZWAARGEWICHTEN 
OP MECHELSE VU-LIJST 

Zoals elders in het land groeit 
ook in Mechelen voelbaar de 
spanning, met 9 oktober in het 
voomitzicht. 

De Maneblussers krijgen zoals 
in vele grote Vlaamse steden een 
hele hoop lijsten voorgescho
teld, waaronder die van de 
VU. 

Koen Anciaux, de jongste 6 jaar 
oppositieleider in Mechelen, is 
lijsttrekker voor de gemeente en 
hjstduwer in het kanton voor de 
provincie. 

Koen Anciaux: „We komen met 
een totaal nieuwe lipt, waarop veel 
jongeren prijken, die een derieuze 
vrouwelijke tint heeft en die daar
bovenop enkele denioren een kond 
geeft. Daarenboven getuigt onj pro
gramma van gedrevenheid en in
zet." 

• Hoezo? 

K. Anciaux: ,yAL) enige partij tot 
nu toe bieden wij de Mechelaard een 
ernjtig, op Mecheleru maat geschre

ven programma aan, met enkele 
konkrete raakpunten, uitgewerkt 
door oruf bcötuur en de kandidaten. 
Het iö een doordacht programma, 
gedurfd en toekomstgericht, zonder 
nweilijke vraagstukken uit de weg te 
gaan." 

• Vraagstukken zoals migran
ten, die ook in Mechelen in 
grote getale aanwezig zijn ? 

K. Anciaux: „Over de migran-
tenproblematiek werkte vooral Mare 
Hendrickx, 2de op de lijdt en al 
jarenlang vertrouwd met die pro
blematiek, enkele aktiepunten uit. 
De iruchakeling van genaturali-
deerde migranten-agenten in die wij
ken nut een hoge koncentratie mi
granten, maar ook aandacht voor 
onderwijd en nodchoolde opvang. 
Maar niet alleen de migranten-
problematiek komt aan bod, je moet 
deze ook niet overroepen, dat doet het 
Blok al gerweg, ook andere zaken 
zijn zeer nauwgezet uitgewerkt." 

• Zoals? 
K. Anciavix: „Wij hebben op onze 

DE LIJST VAN 
VU-BEVEL-KESSEL-NIJLEN 

lijdt veel menden dtaan vanuit de 
deelgemeenten, logisch dat dezen er 
op aandrongen onze visie ook hier bij 
te dchaven en een konkrete behan
deling te geven. Op gebied van de 
werkgelegenheid in het Mechelde, de 
onderwijdmaterie en bvb. de toe
ristische troeven van de oude hoofd-
dtad der Nederlanden werd ook aar
dig wat uitgewerkt, dikwijls dan nog 
door mensen die er gedreven mee 
bezig zijn." 

• De VU is dus klaar voor 9 
oktober ? 

K. Anciatix: „Wij trekken met 
volle nwed de verkiezingen in, met de 
dlogan „Besturen zonder kuren I". 
De jongdte 6 jaar is er door het 
wanbeleid van de CVP-CVD-
SP- VLD-,, nwnster " meerderheid 
enorm veel naarde vaantjes geholpen 
in Mechelen. Wij voerden een harte 
oppositie, doch er werd niet ge
luisterd. Nu trekken wij naar de 
kiezers met de duidelijke vraag ons te 
dteunen aid zij verandering willen." 

(m.h.) 

cs> De MecheLte VU schakelt de 
nuuind voor de verkiezingen 2 
pernumentie-nrs in waar men 
bet programma op aanvraag 
kan bekomen: 015/21.22.25 en 
015/27.17.27 (telkens teL e3 

fax). 

Het bestuur van de Volksunie 
van Bevel-Kessel-Nijlen heeft 
bij eenpjirigheid volgende lijst 
van bestuurskandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 9 oktober 1994 goedge
keurd : 

1. Lode Van Dessel (N) ; 2. Jef 
Van Weert (K); 3. Je f Van 
Assche (B); 4. Walter Caetho-
ven (N) ; 5. Leen Van Dessel 
(K); 6. Rudy Verdonck (B); 7. 
Geert Rynders (N) ; 8. Liesbeth 
Van Bouwel (N) ; 9. Gust Ver-
berck (N) ; 10. Jean-Pierre Vet-
ters (N) ; 11. Lutgarde Schoe
pen (K); 12. Gust Vervoort 
(N); 13. Maria Kerckhofs (N) ; 
14. Jef Lemmens (N) ; 15. An
dre Marien (B); 16. Mevr. Ma
ria Jacops-De Schutter (N) ; 
17. Marcella Janssens (N); 18. 

Hilde Jacobs (N). 19. Els Liec-
kens (N) ; 20. Wim Van Gen-
echten (N) ; 21. Benny Lang-
mans (K); 22. J o s Coesemans 
(K); 23. Herman Van Looy 
(N); 24. André Thys (N) ; 25. 
Frans Faes (K). 

{N = Nijlen; K = Kesdel; B = 
Bevel) 

Lijsttrekker is burgemeester 
Lode Van Dessel, gevolgd door 
fraktieleider Jef Van Weert en 
schepenen Jef Van Assche en 
Walter Caethoven. Lijstduwer 
is Frans Faes, ere-ontvanger 
van Kessel. De evenwichtig sa
mengestelde kandidaat-best-
uursploeg telt verder 8 vrou^ven 
en 8 jongeren. De Ujst komt op 
onder het nationaal nummer 4 
van de Volksunie. 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren. 

Ook grote maten aanstonds beschikbaar, 

UNIFORMEN EN CEREMONIEKLEDING 

Omdat de VLD-CDV-
SP-CVP-schepenen de afgelo
pen legislatuur weinig of geen 
aandacht aan kuituur hebben 
besteed, zullen twee kulturele 
adviseurs van de Vlaamse Ge
meenschap de Mechelse 
VU-Kjst steunen. 

De VU heeft steeds gesteld dat 
de kwaliteit van een samen
leving bepaald wordt door de 
aandacht die ze aan kuituur 
besteedt. Omdat de Volksunie-
voorstellen i.v.m. de uitbouw 
van een stedelijk kultuurbeleid 
(waarin de ondersteuning van 
de huidige kultuuranimator en 
de vernieuwing van de kultuur-
rciad, moeten instaan voor een 
nieuwe vaart in het Mechelse 
verenigingsleven en kutlurele 
landschap) vernieuwend en re-
cdistisch zijn zullen Hugo Rau 
en Wilfred Pashley op de 
VU-lijst kandideren. 

Wilfred Pashely is direkteur van 
de Vlaamse Gemeenschap en 
adviseur in de koördinatie van 
Vlaamse Kuituur te Brussel 
voor minister Hugo Weckx. Hij 
is ex-voorzitter van de Mechelse 
VU en vvöl via deze kandidatuur 
de poUtieke vernieuwing van de 
Mechelse VU steunen. Als ge
boren Mechelaar (w^oont reeds 
47 jaar in 't Vhetje) bloedt zijn 
hart wanneer hij Mechelen ziet 

„verrotten". Pashley is tevens 
archeoloog. 

Hugo Rau is zowat de onge
kroonde Mechelse kulturele 
ambassadeur. Hij is auteur van 
verschillende pubhkaties over 
het kulturele leven in Meche
len. 

Enkele bekende w^erken: 

— Emigratie uit Mechelen rond 
1585, voorncimelijk naar Am
sterdam. 

— Nicasius de SiUe, een Mechels 
pensionaris en diplomaat in de 
Noordehjke Nederlanden. 

— Comelis Cools, een Mechels 
notaris te 's Gravenhcige. 

— J a n Van Der Veken, een 
koopman van internationale 
allure. 

Hugo Rau is een graag geziene 
gast in Nederland. Omwille van 
zijn grote kulturele kennis i.v.m. 
de invloeden van Mechelaars op 
de ontwikkeling van Amster
dam en Den Haag is hij me-
dew^erker aan het Vlaams Cul
tureel Centrum in Amsterdam. 
Ook hij kan niet langer de ver
vuiling en verschróJing van de 
oude hoofdstad der Nederlan
den aanzien. 

Mechelen kultureel uitbouw^en 
en promoten in het buitenland 
zijn zijn aksenten. (l-v.) 

STARTDAG GEMEENTEVERKIEZINGEN 

BERT ANCIAUX TE GAST 
BIJ VU-ESSEN 

A12B00MSESTEENWEG35 AARTSELAAR 

Zaterdagnamiddag 10 septem
ber is nationaal VU-voorzitter 
Bert Anciaux te gast bij de 
E^sense Volksunie. Hij zal er de 
Essense VU-kandidaten voor 
de gemeente- en provincie
raadsverkiezingen van 9 okto
ber voorstellen. Geïnteresseer
den kunnen vanaf 14 uur een 
kijkje komen nemen in de be-
nedenzcial van De Vlaamse 
Leeu'w, Sint-Jansstraat in Wil-
dert. 

VU-LIJST 
DiSTRia 
MECHELEN-
PUURS 
1. Frans De Leeuw, gemeen

teraadslid; Sint-Amands 

2. Martine Era, Mechelen 

3. Anne Verbruggen, gemeen
teraadslid; WiUebroek 

4. Kurt Moens, Hombeek-Me-
chelen 

5. Bernadette Dumez, Bomem 

6. Ludo De Graef, Muizen-Me-
chelen 

7. Koen Anciaux, gemeente
raadslid; Mechelen. 

,,Frisse ideeën voor Essen" is 
de slagzin die als een rode 
draad doorheen de verkiezings-
kampagne van de Volksunie 
loopt. De Vlaams-nationale 
partij kiest daarmee ondubbel
zinnig voor een open en door
zichtig bestuur. Met nieuvs^e 
ideeën en kreatieve voorstellen 
wil de VU inspelen op de in
grijpende veranderingen waar
mee de Vlaams-Nederlandse 
grensgemeente wordt gekon-
fronteerd. 

E^n kleine greep uit haar ver
zuchtingen: rechtvaardige be
lastingen voor alle inv^^oners 
van Essen (óók voor de liskale 
vluchtelingen uit Nederland), 
een ouderenbeleidsplan, een 
j ongerenontmoetingscentrum, 
bescherming van waardevolle 
landschappen, een tweeweke
lijkse openbare markt... 

Op lokaal vlak is er volgens 
VU-afdelingsvoorzitter PaxJ 
De Corte een belangrijke rol 
weggelegd voor een politieke 
formatie die tegen de stroom 
durft inroeien en rechtlijnig is. 
Essenaren willen immers dui
delijkheid. Ze hebben lak aan 
een ondoorzichtig gemeentebe
stuur. Ze wiUen weten wie de 
gemeente bestuurt en er blij
vend kontrole op uitoefenen. 

Momenteel wordt er echter te 
veel in troebel w^ater gevist. 
Wie raakt nog wijs uit gemeen
telijke vzw's waar de CVP elke 
medezeggenschap van niet-ver-
zuilde groepen weigert? En 

w^at met het reilen en zeilen van 
de talrijke intercommunales ? 
Geslotenheid en onduidelijk
heid kunnen deze wantoestan
den enkel bestendigen. Houden 
zo? 

VU-LIJST 
DISTRIKT LIER-
DUFFEL-HEIST 
OP DEN BERG 
1. Lode Van Dessel, provincie

raadslid, burgemeester; Nij
len 

2. Els Van Weert, 26 jaar, na
tionaal sekretaris V U J O ; 
Lier 

3. J aak Van Assche, akteur 
MMT, schepen van Leefmi
lieu; Rijmenam-Bonheiden 

4. Koen Hellemans, 
O.L.V.-Waver 

5. Nicole Van Hemeldonck, 
Peulis-Putte 

6. Walter Sels, gemeenteraads
lid; Putte 

7. Erica Lindemann, Heist Op 
Den Berg 

8. Walter Luyten, oud-senator, 
gemeenteraadslid; Berlaar. 
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mzim 
WAT DEED DE VU IN HERENT? VU-KANDIDATEN 

DISTRIKT-VILVOORDE 
Op zaterdag 3 september '94 
stelden Joz Bex, WilJy Kuijpers 
en William Vanhorenbeek de 
VU-inzet en het VU-werkplan 
95-2001 aan de pers voor. 

O p 3 januari '89 legde de hui
dige Volksunieploeg die met 8 
verkozenen op 25 zowat l/3e 
van de gemeenteraad vormt de 
eed af. De bevolking had stij
gend onze bestuursinzet be
loond. In 1970 nam de VU deel 
aan de gemeenteraadsverkiezin
gen met de „Herent 70"-hjst die 
2 zetels behaalde; in 1976 
werden er dat 4; in 1982 groeide 
ons aantal tot 7 en in 1988 klom 
de VU naar 8 zetels in de ge
meenteraad en 4 in de 
OCMW-raad. Tussen 1983 en 
1988 vormde de VU mee de 
meerderheid. Daarna verliepen 
de huidige 6 bestuursjaren. 

Tussen de CVP (8 zetels), de SP 
(6 zetels), Agalev, C D W en 
Gembel (élk 1 zetel), -werd de 
Volksunie opnieuw de inzetrijk-
ste fraktie. Dat getuigen vrien
den én... vijanden. Maar deze 
laatsten zijn beperkt! De VU 
houdt immers een nieuwe politieke 
kuituur hoog. Géén persoonlijke 
,,aanvallen", géén partijdige op
stelling, wél: de boditidemokratie 

bevorderen mét itupraak. Daaruit 
groeien véle, véU voorstellen. 

Gegroepeerd rond 18 beleids-
tema's stelde de VU 312 punten 
aan de agenda. Ze -werden dik
wijls overgenomen door het hui
dige bestuurskoUege (CVP + 
SP) of gedeeld door andere 
frakties. 

De VU staat klaar om dat -werk — 
en nog veel méér! — verder te 
zetten. De VU-kandidatenlijst 
verjongde met 10 jongeren uit 
Chiro, W K S , Jeugdhuis „De 
Pomp", enz. De tijd staat immers 
niet stil. Zij willen voor Herent 'n 
echte thuis uitbou-wen met frisse 
ideeën naar de toekomst toe. 

Vorige verkiezingen had de VU 
bij de lijstvorming de nadruk 
gelegd op de aanwezigheid van 
vrouw^en op de lijst. Duidelijk 
met sukses ! Vijf van de huidige 
twaalf VU-mandatarissen in de 
gemeenteraad en het O C M W 
zijn vrouwen. O p de hjst is ook 
een sterke vertegenwoordiging 
terug te vinden van 60-plussers 
w^aarmee de VU uitdrukkelijk 
wil beklemtonen dat voor de 
VU de problemen van deze 
steeds groeiende groep niet in 
een apart klubje maar in sa
menspraak met alle geledingen 

van de bevolking dienen op
gelost te worden. 

Lijstduwer is oud-schepen en 
uittredend raadslid Armand van 
Laer. Door deze pionier van de 
VU-werking in onze gemeente 
te laten duwen onderstreept de 
VU de waardering voor de vol
gehouden inzet van de vele me-
de^verkers die de VU in Herent 
maakten tot een belangrijke po
litieke faktor. Annemie van 
Winckel, omwille van haar 
BRTN-opdracht, stelt haar 
mandaat ter beschikking. 

Lijsttrekker is Willy Knijpers. 
Zijn groot aantal voorkeurstem
men bij de vorige gemeente
raadsverkiezingen (1.533) en 
zijn schitterende score bij de 
jongste Europese verkiezingen 
(± 54.000 stemmen) bevestigen 
dat veel Herentenaars in WUly 
een alternatief zien voor de lei
ding van onze gemeente. 

c& Wie dit overzicht van 312 
beleidspunten en het VU-Werk-
plen 1995-2001 gratii wil ont
vangen schrijve gewoonweg een 
brieve naar het sekretariaat van 
senator WiUy Kuijpers, Swert-
molen^traat 25 te 5020 Herent. 
TeL 016122.96.42, fax: 
016122.66.95. 

FRISSE IDEEËN VOOR HELDER 
BESTUREN OOK IN GRIMBERGEN 
Met de tema-lijn ,,frisse ideeën 
voor helder besturen" voert de 
Volksunie nationaal kampagne 
voor de komende gemeente
raadsverkiezingen. We hadden 
het voor Grimbergen niet ef
ficiënter kunnen bedenken! 

De Volksunie heeft harde tijden 
doorgemaakt, ook in Grimber
gen. Twee van onze manda
tarissen pleegden vaandelvlucht 
en liepen over naar andere pcir-
tijen. Het heeft een tijdje ge
duurd voor de partij deze klap te 
boven kwam, maar sinds ver
schillende mcianden -werken 
oude getrou-wen keihard samen 
met een reeds jonge nieu-wko-
mers om de Volksunie in Grim
bergen sterk voor de dag te 
laten komen. Niet meer onder 
een dekmantel, niet in een te
gennatuurlijke kartel, maar zelf-
be-wust en onbaatzuchtig op
komend voor ons demokratisch 
nationalisme. 

Onze lijst zal getrokken worden 
door Chris Curias, huidig 
OCMW-raadslid, en Omer 
Geldhof, al jarenlang onver
moeibaar, eerlijk en konstruk-
tief gemeenteraadslid zal onze 
lijst duw^en. Verschillende 
nieuw^komers, waaronder veel 
jongeren, maken van onze lijst 
een sterk en dinamisch geheel. 

100.000 FRANK 

Dit is het bedrag dat VU-Grim-
bergen uitgeeft Jian haar ver-
kiezingskampagne. Veel geld, 
maar toch slechts een peulschil 
in vergelijking met -wat andere 
partijen in Grimbergen spen
deren aan hun verkiezingsuit
gaven. 100.000 frank is ook 
maar een fraktie van -wat ̂ vet-
tehjk toegestaan is (de VU zou 
in Grimbergen zo-wat 900.000 
frank mogen uitgeven!). 

Wij -vragen ons echter af of het 
wel verantwoord is honderd
duizenden uit te geven om een 
programma kenbaar te maken 
en kandidaten aan te prijzen. 

Moeten programma en kandi
daten dan echt verkocht -wor
den? Kunnen we van mensen 
met zulke ingesteldheid een ge
zond en zuinig financieel beleid 
verwachten? Onze kandidaten 
voeren dan ook geen individuele 
propaganda: zij willen zich niet 
verkopen en -weigeren tegen el
kaar op te bieden; alleen ons 
programma is belangrijk en dat 
wordt door al onze kandidaten 
eendrachtig verdedigd. 

c& Info over prgramma en 
lijst: Rudi Teirlinck, Sekret. & 
perskontakten, Piereman 8 te 
1853 Grimbergen 
(267.26.24). 

VOLKSUNIE-HASSELT: 

EEN NIEUW GELUID 
IN DE STAD 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

Het afdelingsbestuur van 
VU-Hasselt heeft met eenpa
righeid van stemmen haar lijst 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 9 oktober e.k. goed
gekeurd. Als lijsttrekker werd 
Frieda Brepoels, gedeputeerde 
voor Kuituur en Welzijn, aan
geduid. 

Het nieuwe profiel van de 
VU-lijst komt als volgt tot ui
ting: 

— de lijst wordt aangevoerd door 
een -VTOU-W. Daarmee is de 
VU-lijst de énige in Hasselt met 
een vrou-welijke lijsttrekker. 

— de 12 -vrou-wen -worden dui
delijk herkenbaar gespreid over 

de hele lijst, d.-w.z. 1 vrou-w — 2 
mannen — 1 -VTOU-W —2 mcinnen... 
3 1 % van de kandidaten zijn 
-vrou-wen. 

- de jongste kandidéiat is 21 jaar. 
Liefst 7 jongeren tussen 21 en 
27 jaar maken hun debuut in de 
gemeentepolitiek. Bijna de helft 
van de lijst is jonger dan 40 
jaar. 

— de aandacht voor de senioren 
-wordt duidelijk beklemtoond 
door 6 kandidaten die ouder zijn 
dan 60 jaar. Als groep duwen zij 
de lijst. 

c» Verdere info: Frieda BrepoeL, 
011/25.50.59. 

1. Richard Peeters, Wezem-
beek-Oppem 

2. J a n Anciaux, Vilvoorde 

3. Frieda Lissens-Vergaelen, 
Meise 

4. Marie-Louise Thiebaut, 
Kampenhout 

5. Lieve Alaes, Zaventem 

6. Reinhilde Raspoet, Overijse 

7. Luc De Schrijver, Machelen 

VU-LIJST DISTRIKT 
EVERGEM 
In Ertvelde (Evergem, SLei-
dinge) neemt de VU aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 
deel met de lijst Ploeg Vrije 
Gemeentenaren (P.V.G.), an
derzijds zijn er ook pro-vincie-
raadsverkiezingen. 

Ook hier gaat de VU niet aan de 
kant staan. Integendeel. Onder 
het lijstnummer 4 — VU kan-
dideren voor het distrilct Ever
gem (Groot-Evergem, Loven-
degem, Zomergem, Waar
schoot, Knesselare) -vier kan
didaten. 

1. Dr. Luc Uyttendaele, uittre
dend pro-vincieraadshd (ook 
hjstdu-wer bij PVG) 

2. Kerste Van Grembergen, stu
dente 

3. Theo Goethals, 
OCMW-raadshd Waar
schoot 

4. Anne Rodts, echtgenote Pe
ter Van Arnhem, Lovende-
gem. 

Bij de pro-vincieraadsverkiezin-
gen mag men op de groene 
stembrief de vier kandidaten, 
allen, een stem geven. Maar de 
grote opdracht is: Luc Uyt
tendaele terug in de pro-vin-
cieraad brengen. 

8. J a n Verhasselt, Wemmel 

9. Alarc Fonteyn, Zemst 

10. Chris Curias, Grimbergen 

11. Luc Menu, Hoeilaart 

12. Piet Cloots, Londerzeel 

13. Gino Cau\vel, Diegem 

14. Gust Geens, Kapelle-
op-den-bos 

15. Ria Platel-Deweirdt, Kraai-
nem 

16. Kathelijne Fonteyn, Zemst 

17. Armanda Peeters-Hayen, 
Steenokkerzeel 

18. Nora Tommelein, Vil
voorde 

19. Jef Verbesselt, Meise 

20. Inge De Craen, Alachelen. 

VU-LIJST 
KANTON 
BERINGEN 
Hier de VU-lijst voor de pro
vincieraadsverkiezingen, kan
ton Beringen. » 

1. Simonne Janssens-Vómop-
pen, Heusden-Zolder 

2. Maurits Camps, Tessenderlo 

3. Lihane Breugelmans, Koer-
sel-Beringen 

4. Eddy Volders, Ham 

5. Eugeen Peters, Leopolds-
burg 

6. Leen Berteloot, Beringen 

7. Erica Quintens-Haesevoets, 
Heusden-Zolder 

8. Godfried Hulsmans, 
Paal-Beringen 

9. J o Melotte, Heusden-Zol
der 

10. Jos Van Genechten, Tes
senderlo. 

VU-LIJST KANTON 
HASSELT 
De Volksunie heeft in haar kan
tonnale vergadering de lijst voor 
de pro-vincieraadsverkiezingen 
— kanton Hasselt met eenpa
righeid goedgekeurd. 

Lijsttrekker -wordt Frieda Bre
poels, gedeputeerde voor Kui
tuur en Welzijn. 

Verder ziet de lijst eruit als 
volgt: ^ 

2. Johan De Turck, pro-vincie-
raadsüd. Zonhoven 

3. Gerard Van Winkel, Diepen
beek 

4. J a n Yperman, Hasselt 

5. Georges Bos, schepen. Zon
hoven 

6. Tonny Martens, Hasselt 

7. Anita Nulens-Pauly, Diepen
beek 

8. Koen Veestraeten, Hasselt 

9. Lieve Van Hoof-Ledegem, 
Hcisselt 

10. Pol Bos, schepen. Zonho
ven. 

cs> Verdere info: Frieda Bre
poels (011/23.30.59). 

LIMBURG 

SEPTEMBER 

Vr. 9 BREE: Om 19u.30 in zaal 
Cambrinus: spreekbeurt met 
dia-illustratie over 
Frans-Vlaanderen, door Phihp 
Despriet. Niet te missen! Toe
gang vrij. Org.: SMF-Lim-
burg. 

Za. 10 HAM: Doen-Bal van 
v u - H a m . Vanaf 20u. in Ge
meenschapshuis K-waadmeche-
len. Inkom 60 fr. ledereen van 
harte \velkom. 

Za. 17 HASSELT: De honden 
in het zegekoor. Teatervoorstel-
ling over Irma Laplasse. Om 
20u. in de Kleine Schou-wburg 
van het KC Hasselt. Kaarten: 
350 fr., C J P en +65: 300 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Limburg. 

Za. 24 HASSELT: Fietstocht 
voor alle VU-kandidaten, sym-
patisanten en kennissen. Start 
om 14u. op het Kerkplein van 
Kuringen centrum, langs Ste-
voort, St.Lambrechtsherk en 
alle Hasseltse wijken naar het 
Kultureel Centrum van Hasselt 
(± 17u.). Deelname gratis. Org.: 
VUJO.Hassel t . 
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UIT DE REGIO 
HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Volksunie-Voorzitter Bert 
Anciaux verspreidde na af
loop van het VU.-part i jbe
stuur van maandag jl. de 
volgende mededeling. 

BEVRIJDINGSFEESTEN 

N.a.v. de 50ste verjaardag 
van de bevrijding wenst de 
Volksunie nogmaals een se
rene oproep tot verzoening 
te doen. Vergeten hoeft voor 
de Vlaams-Nationalisten 
niet, vergeven echter wel. 

He t Vlaams-Nationalisme 
heeft tijdens de 2de W.O. 
ongetwijfeld fouten begaan. 
Een deel ervan is te ver
klaren door de onrechtvaar
dige houding van het Bel
gisch establishment én door 
de oproep van de katholieke 
kerk. De VU is dankbaar 
dat het onmenselijk fascisme 
50 jaar geleden verdreven 
werd ; 

Het wordt echter ook tijd 
dat de onmenselijke en on
rechtvaardige repressie van 
de Belgische stciat na de oor
log erkend wordt . Algemene 
maatregelen van verzoening 
en amnestie zijn broodnodig 
om een duistere pagina uit 

het verleden om te draaien. 
Haat heeft haat voortge
bracht en dit moet meer dan 
ooit gestopt worden. 

UITSPRAKEN 
DEHOUSSE 

Van een federaal minister uit 
de regering Dehaene kan 
niet aanv£iard worden dat hij 
zich denigrerend uitlïiat 
over de meerderheid van de 
bevolking. 

Bovendien moet Dehousse 
weten dat verdere stappen in 
de staatshervorming niet al
leen door de Walen kunnen 
bepaald •worden. 

Het federaal samenleven 
kan niet langer gedikteerd 
worden door één partner. 

Dehousse zou moeten be
seffen dat hij met vuur speelt 
•wanneer hij •weigert Neder
lands te leren en de Voer
streek opeist. 

De VU zal de federale eerste 
Minister hierover interpel-
leren. Het is te hopen dat 
Dehousse spoedig burge
meester van Luik •wordt zo
dat hij zijn frustraties kan 
botvieren op deze Waalse 
mesthoop. 

OPROEP TOT ALLE 
OUD-KLV(ST)ERS 

Wie vorig jciar onze eerste bij
eenkomst heeft bijge'woond, zal 
zich nog herinneren, dat •wij het 
daarbij niet •wilden laten en af
scheid namen met de woorden: 
„Tot volgend jaar ? ". 

Belofte maakt schuld. Dus aan 
het werk voor een volgende 
samenkomst! 

Onze keuze •viel op zaterdag 15 
oktober e.k. en wel (zoals voor
heen) Ln de zalen van ,,De Ba
siliek", Trooststraat (Markt
plein) in Exlegem (genoegzaam 
bekend bij diegenen die er vorig 
jaar bij waren). 

Begin: ong. 12u. 

De Oud-KLV(st)ers, waarvan 
de adressen in ons bezit zijn, 
•worden rechtstreeks aange

schreven. 

De anderen kunnen naam en 
adres mededelen aan één van 
onderstaande adressen. Zij ont
vangen dan eveneens een brief 
met alle gegevens, alsmede een 
schets met de nodige gegevens 
voor de bewegwijzering. 

Wij hopen dat het (•weer) een 
onvergetelijke dag moge •wor
den en heten alle 
Oud-KLV(st)ers, (en sympati-
santen !) bij voorbaat van harte 
•welkom ! 

Namens de ,,Werkgroep 
Oud-KLV(st)ers: Frans Ble-
reau. Graaf de Fienneslaan 49, 
2650 Edegem (03/449.56.43) en 
Jos DelafaUle, Pansgatelaan 43, 
2640 Mortsel/Antwerpen 
(03/449.97.53). 

WEST-VLAANDEREN 

S E P T E M B E R 

Do. 8 B R U G G E : Literaire 
wandeling in Brugge met dia's 
en kommentaar van Femand 
Bonneure. Om 15u. in De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org.: 
vẑ w Informativa. 

Vr. 9 K O R T R I J K : De Bevrij
dingsfeesten anders gezien. 
1944: Einde van alle ellende?. 
Informatief debat rond repres
sie en amnestie m.m.v; Frank 
Seberechts, Paul Van Grember-
gen en F. De Coene. Moderator: 
Bart Maddens (KUL). Om20u. 
in Oude Dekenij Kortrijk, aan 
St.Maartenskerk, nabij Grote 
Markt. Toegang gratis. Org.: 

VUJO-arr . Kortrijk i.s.m. Ie 
Dien Deerli;k. 

Wc. 14 I Z E G E M : V-Club voor 
kinderen. Tekenfilm ,,De on
gelooflijke reis". Om 13u.30 in 
de Stuivenbergstraat 99. Inkom 
50 fr. Org. : Jeugddienst Vla-
najo vzw .̂ 

Za. 24 B R U G G E : „De Dood 
met de Kogel", toneel met J a n 
Verschaeren naar het gelijkna
mig boek van Valere de Paul. In 
het KG De Dijk, Blankenberg-
sestwg. St.-Pieters. Info en org.: 
Vlaams Trefpunt vzw. i.s.m. 
Vlaamse Kring Damme. Inkom 
300 fr. Kaarten: Luc Reckelbus 
(050/35.44.63). 

VU-BLOEMEN IN ANTWERPSE ZOO 

IN DE SCHADUW 
VAN HET FEESTGEDRUIS 

Aan de ingang van de Antwerpde 2A)O 

Zaterdag maakte Antwerpen 
zich op voor de -viering van zijn 
bevrijding. Precies 50 jaar ge
leden -werd de stad verlost van 
de bezetting door nazi-Duits
land. Vele onschuldige bewo
ners konden dat moment toen 
echter niet meer beleven: ze 
•werden door de Duitsers •weg
gevoerd en vermoord. Daarom 
heeft de VU van Antwerpen 
voor hen een bloemenkrans 
neergelegd cian het toenmalige 
hoofdkw^artier van de SS-dien-
sten aan de Elisabethlei 22 te 
Antwerpen. ,,Opdat men hen 
nu en in de toekomst niet zou 
vergeten." 

Inmiddels is Duitsland een be
vriende natie geworden: onze 
munt is aan de Duitse Mark 
gekoppeld, Duitse troepen de
fileren mee op 21 juU, een Duit
ser die destijds mee ons land 
aanviel — en hier sindsdien 
kwam wonen — mocht met de 
jongste Euroverkiezingen zelfs 
mee met ons naar de stembus, 
enz... 

Tegenover een landgenoot die 
tijdens de bezetting nog maar de 
geringste simpatie had (of leek 
te hebben) voor diezelfde Duit
sers, bleef België echter onver
zoenlijk. 

GEBROEDERS VAN 
RAEMDONCK HERDACHT 
TE STEENSTRATE 

Enkele uren voor de IJzerbedevaart vond te Steeru)trate (leper) een 
korte hulde plaatd aan het monument van de gebroedere Fraru) en 
Edward Van Raemdonck uit Temde. De aanwezigen werden toe
gesproken door Simon Watten^ (Overiegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen Tenue), schepen Herman Laurens (leper), Werner 
Maerevoet (Amedee Verbruggenkring Tenue) en Lieven Dehand-
dchutter (IJzerbedevaartkomitee). Zij noemden het Vlaams ide
alisme en de „broederliefde" van de Van Raemdoncks een blijvende 
inspiratiebron. 

De Franse president Mitterand 
verklaarde over de kollaboratie 
in Frankrijk dat ,,het onbillijk is 
mensen te veroordelen op fou
ten die kunnen verklciard w^or-
den door de atsmofeer van des
tijds"... 

De straatrepressie van '44, met 
al zijn afrekeningen en misda
den, -werd nooit veroordeeld. 
De dciarop volgende staatsre
pressie ontpopte zich tot een 
gru'welijke (on)rechtsmachine 
die 728.866 strafdossiers aan
legde en nog eens 43.093 men
sen uit hun burgerrechten zette. 
Sindsdien is al ten overvloede 
en •wetenschappelijk bewezen 
hoe onrechtvaardig dit alles in 
zijn •werk ging, hoe massa's on
schuldigen in de repressiemolen 
terecht k^wamen, hoe de repres
sie door de overheid poUtiek 
•werd misbruikt... Het verhaal 
van Irma Laplasse of van Leo 
Vindevogel zegt hierover meer 
dan eender w^elke juridische uit
leg. 

50 jaar later mag er in het 
Belgisch parlement over am
nestie nau^welijks gesproken 
•worden. Bepaalde milieus blij
ven moed^willig de bestraffing 
van onschuldigen of idealisten 
over dezelfde kam scheren als 
die van verklikkers of oorlogs
misdadigers. Zo •werd België het 
enige Europese land dat nog 
geen amnestie verleende, de zo
vele prominente oproepen ten 
spijt. 

Bij de huidige be^vrijdingsfees-
ten krijgt de Belgische stciat 
wellicht de laatste kans om op 
een geloofwaardige manier ein
delijk dit blad uit zijn geschie
denis om te draaien. 

Aan de leeuwekooi van de Ant-
•werpse Zoo werd zaterdag j.l. 
een tweede bloemenkrans neer
gelegd, deze voor de onschul
dige slachtoffers van de repres
sie. Ook zij mogen niet vergeten 
worden. 

In de schaduw van het feest
gedruis stelde de VU van 
Groot-Antwerpen een stille, 
zinvolle daad van eerherstel. 
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UIT DE REGIO 
BRABANT 

S E P T E M B E R 

Z a . 10 K A M P E N H O U T : 6de 
Witloof-festijn. In zaal Pax , 
Brouwer i j s t raa t , van 18 tot 22u. 
O o k o p 11/9 van 1 l u . 3 0 tot 15u. 
O r g . : V U - G r o o t - K a m p e n h o u t . 

Z a . 17 L E N N I K : Ui tgebre id 
Kaas - en Vleesbuffet t.v.v. her 
s te l l ingswerken aan de I J z e r -
to ren . In de Spor tha l . Vanaf 
17u. O o k op 18/9 vanaf 12u. 
O r g . : I j z e r b e d e v a a r t w e r k 
g r o e p Pajo t ten land. 

Z a . 24 N E D E R - O V E R -
H E E M B E E K : 4 d e Kaas - en 
Wi jnavond . In Zaa l FamUia, 
F r a n s Vekemanss t r aa t 131, 
vanaf ISu. In aanwez ighe id van 
Ber t Anciaux . Info: Mie i D e 
Filet te (268.73.78) of M a r k D e 
D o n c k e r (268.22.99) . O r g . : 
V U - H e e m b e e k - M u t s a a r d - H a -

Z a . 24 A F F L I G E M : V U - E e t -
mal vanaf 18u. in de Paroch ie 
zaal te Essene . O o k op 25/9 van 
l l u . 3 0 t o t 16u. 

WIJ GEDENKEN PIET VLEMINCKX 

M e t een v e r d w a a l d e spl inter 
leefde Piet V leminckx (° Leu
ven, 3 apri l 1919 — + Leuven , 2 
s ep t ember 1994) m e e r d a n een 
halve e e u w lang in een long.. . 
Bli jvende he r inne r ing aan he t 
Oos t f ron t . N o c h t a n s k o n je da t 
aan zijn d a d e n d r a n g nooit mer 
ken . O n v e r m o e i b a a r w a s hij 
s teeds , ,op w e g voor de goede 
zaak". 

Zijn leven groe ide ve r re van 
eenvoudig . Reeds v roeg ver loor 
hij zijn moeder . Z o voedde een 
t an te hem in L a k e n — in 't 
b e k e n d e kafee , ,Peti t Louva in " 
— op . Zijn ver f rans ing haa lde hij 
daar. In de lijn van da t fa
mi l iemidden w e r d hij be roeps 
militair. Hij verwier f een eer
volle ve rme ld ing voor zijn inzet 
t i jdens de 18-daagse veldtocht . 
D a a r w^aar vele a n d e r e n , ,hun 
k a n o n " in de s teek lieten, had hij 
het zijne „ g e r e d " ! D a n w e r d hij 
k r i jgsgevangene in Bras -
schaat . . . In tussen w a s , ,P ie r re" 
Piet geworden . . . M e t de 2e. lich
t ing van het Vlaams Legioen 

t rok hij op . D e Wolchows lag , 
la ter Arnhem. . . d a n de Bri tse en 
Belgische gevangen is tot Aller
heiligen 1949. H o e dikwijls h e b 
ben wij h e m d a a r o v e r be lu is terd 
in , ,De Cris ta l" bij Alber t en 
Alice, M e t een goede getuigenis 
van zijn Belgische officier w e r d 
zijn t e rdoodve roo rde l ing omge
zet in l evens l ang! 

Toen hij vrij k w a m bleek hij 
voor de adminis t ra t ie , ,gestor
v en " of v e r d w e n e n te zijn ! Z o 
d u u r d e he t nog even eer hij in 
1950 kon h u w e n met A n n a 
J u g h t e r s . Zij w a s tot 5 jaa r 
ve roordee ld als schaar le ids ter 
bij de D M S . H a a r boete -
100.000 fr. — k lom stapsgewijze 
n a a r he t dubbe le , s amen hebben 
zij die be taa ld . In tussen groe ide 
h u n gezin. Van d e 10 k i n d e r e n 
zijn er n o g 9 in leven. l i en half 
j aa r n a zijn g e v a n g e n s c h a p 
voelde Piet zich genoeg hers te ld 
om aan de slag te gaan bij de 
fransdolle Pape te r ie M o t t a r d . 
N a de v e r k o o p van schoolar-
tUcelen be l andde hij in de J e -

zuïe tenbibl io teek te Hever lee . 
H o e sympa t i se rend he t w e r k -
m i d d e n d a a r ook was , he t loon 
bleef s o b e r ! Anna , m e t ech te 
l eeuwemoed , -werkte mee Ln de 
,,snit en n a a d ' . (Zij ve rd i ende 
een t i jdlang meer dan Piet . W a t 
voor die tijd o n b e k e n d was. . . ) 
Vanui t dit , ,ge tekende" s t a tuu t 
be l andde hij bij de KU-bib l i -
oteek. 

O n d e r t u s s e n bleef hij zich in
zet ten voor de Vlaamse b e w e 
ging. Zijn stijlvol geschreven 
br ieven me t zovele bemerk in 
gen blijven een mooie her in
ner ing . E n hoevelen heeft hij 
niet over tu igd v a n „ o n s goed 
r e c h t " ? l i én voorbee ld . In het 
moeilijke H e r e n t — w a a r oor log 
en naoor log zoveel l i t tekens 
achter l ie ten — ge tu igden A n n a 
en hij t i jdens 't begin de 60 'er 
j a ren op een subl ieme v rede 
volle wijze over amnes t ie . D i t 
g e b e u r d e samen met een -weer-
s t ande r voor een afgela
den-volle parochiezaa l . 

Wi j zouden hier zoveel her-

DE WESTVLAAMSE PROVINCIERAAD BELOONT PROVINCIE 
GEMEENTEN DIE MIUEUCONVENANT NIET ONDERTEKENDEN? 
O p de zit t ing van de West -
v laamse p rov inc ie raad op 30 
jun i in terpel leerde Wilfried 
Vandaele ( V U ) g e d e p u t e e r d e 
v o o r Mil ieu J . D u r n e z over he t 
provinciaa l Mi l ieubele idsplan . 

En ige tijd geleden w e r d e n de 
Vlaamse gemeen ten er d o o r de 
Vlaamse reger ing toe aange 
s p o o r d he t mUieuconvenant te 
o n d e r t e k e n e n . D e mees te ge
m e e n t e n in W e s t - V l a a n d e r e n 
deden dit — 57 om precies te zijn 
—, 7 o n d e r t e k e n d e n he t con
v e n a n t niet . Ter loops : in heel 
V laande ren o n d e r t e k e n d e n 

slechts 15 g e m e e n t e n (op een 
totaal van 308) he t mil ieucon-
v e n a n t niet . D e helft d a a r v a n 
Ugt d u s in Wes t -Vlaande ren . 

Vandae le v ind t dit niet al leen 
jammer, m a a r zelfs onvers tan
dig v a n die gemeen ten . In ruil 
voor de verp l ich t ingen die ze o p 
zich nemen , kr i jgen de gemeen
ten immers ook financiële s t eun 
van d e Vlaamse rege r ing (in 
to taal 5 miljard p e r j aa r ) . 

In he t Ali l ieubeleidsplan v a n de 
provincie W e s t - V l a a n d e r e n 
on tdek t e Vandae le een eigen-
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S E P T E M B E R 

Z o . 11 L E D E ; K a m e r a d e n - en 
familiedag v a n o u d Z.B.- leden. 
H.mis om l l u . te Impe me t 
homilie en gedachten ispren t je . 
N a d i e n ee tmaal in zaal Ede l -
weis . S t eens t r aa t 12 te Lede . 
O r g . : V r i e n d e n k r i n g 
Sne l -Pede . 

W o . 14 S I N T - N I K L A A S : 
Avondwande l i ng met s tadsgids 
d o o r het I9e eeuwse Gen t . Ver
zamelen om I8u .45 aan s tadhuis 
S t .Nik laas . W i e rech t s t r eeks 
g a a t : om 19u.30 op de Vrij-
d a g m a r k t te Gen t . D e e l n a m e : 
60 fn, niet- leden 100 fr. O r g . en 
info: F W - S t . N i k l a a s 
(776.75.63) . 

Z a . 17 E R E M B O D E G E M : 
O p t r e d e n van Z a k d o e k , in zaal 
R u b e n s , N inoves t r aa t te E r e m -
bodegem-Ter joden . I n k o m 200 
fr., d e u r e n om 20u.30 . Kaa r t en 
en info: Annie D e Smet , WUg-
s t raa t 25A, 9320 E r e m b o d e g e m 
(053/77.44.97) . O r g . : Vlaamse 
Kr ing Terjoden en V T B - V A B 
E r e m b o d e g e m & Terjoden. 

Z o . 18 A A L S T : H e r d e n k i n g 
M e e s t e r H e r m a n D e Vos. H e r 
denk ingsmis met gedach ten i s 
prentje , om l Iu .3Ö in de pa 
roch ieke rk van S i n t - J a n , Im-

merzee ldreef (zijstraat Brussel 
ses teenweg) te Aalst . N a de mis 
v ind t een on tmoe t ing plaats in 
he t Sociaal cen t rum, gelegen 
vlcikbij de ke rk . O r g . : Vlaamse 
Kr ing L a n d van Aelst. In fo : 
Tony D e r d e (053/70.09.38) . 

Vr. 2 3 D E I N Z E : Van 19u.30 af 
in Volkskr ing , M a r k t 73 te 
D e i n z e : 12de familiefeest me t 
onze g e r e p u t e e r d e w a r m e been-
hesp . Inschr i jven: 500 fr. p .p . 
(aperit ief i nbeg repen ) , op rek . 
442-7588611-40 van 
V U - D e i n z e en bij de bes tuu r s 
leden. E r e g a s t : Ber t Anc iaux . 

Z a . 24 E R P E - M E R E : Eetfes
tijn van V U - E r p e - M e r e . v a n 
I Iu .30 tot 2 I u . in S in t -Janshof , 
Kee r s t r aa t 218 te O t t e r g e m . 
Keuze ui t k ip , forel of r u n d 
s tong, (van 300 tot 375 fr.). 

Z a . 24 L A A R N E : G r o o t 
Herfs tba l -Verkiez ingsbal van 
V U - L a a r n e - K a l k e n . O m 2 1 u . in 
zaal Koninkl i jke H a r m o n i e , 
KoffiesLraat te Kalken . 

W o . 2 8 D E I N Z E : O m 20u. in 
de ke lder van de stedelijke bi-
b l io teek: v o o r d r a c h t d o o r H e r 
m a n M a e s , ,Ove r de geschie
denis van Deinze" . O r g . : 
F W - D e i n z e . 

aard ige formuler ing. O p blz. 62 
s taat te lezen: 

„ Ten aanzien van de gemeenten du 
het convenant niet hebben onder
tekend wil de Provincie de verant
woordelijkheid op zich nemen om hen 
dogevallend en indien gewerut toch 
te begeleiden en te stimuleren opdat 
er geen meerdere snelheden „inzake 
milieu- en natuurbeleid" binnen de 
provincie zouden ontstaan. Dit aU 
een belangrijke taak zijn, temeer 
daar bij de zeven niet-onderteke-
naars enkele dunbevolkte gemeenten 
zijn met grote potentied inzake open 
ruimte en natuur " 

D e Provinc ie gaa t dus die ge
m e e n t e n he lpen en begele iden 
die he t mi l i euconvenant niét 
h e b b e n o n d e r t e k e n d . 

W U f r i e d V a n d a e l e : „Enerzijids 
u het goed dat de provincie daad
werkelijk hulp wil bieden aan die 
gemeenten die blijkbaar weinig mi
lieu-gevoelig zijn, en ze wil sti
muleren. Anderzijds rijst de vraag of 
gemeenten die nwedwillig niets on
dernemen op milieugebied, die geen 
miUeuheUidspLin weruen op te ma
ken, die geen Gemeentelijk Natuur
ontwikkelingsplan (GNOP) willen 
opstellen, die geen miliea-inventaru 
wensen te maken, geen container
park aanleggen, enz., in zekere zin 
door de Prov'uicie niet worden be
loond. 

D e gemeen ten die wel onde r 
t e k e n d e n moes t immers door -
f a a n s be ta len v o o r d e nodige 

egeleiding (bv.' d o o r s tudie
d iens ten) , terwijl de provincie 
nu zegt kosteloos voor de be
geleiding te zullen zorgen (op 
blz. 63 stciat: de onde r s t eun ing 

is g ra t i s ) . " 

Vandae le w^ou d a n ook prec ies 
w e t e n hoe de d iens tver len ing 
van de provinc ie er prec ies gaa t 
ui tzien en of he t niet goed zou 
z i J n da t de Provincie zelf een 
ciantal m in i -voo rwaa rden stelt 
aan de geemeen ten . Bovend ien 
v roeg Vandae le zich af of de 
Provincie he t bele id van he t 
Vlaamse Gewes t in zekere zin 
niet ondergraaf t ? 

HAANTJE DE LAATSTE 

G e d e p u t e e r d e voor Alilieu, J . 
D u r n e z ( C V P ) , stelde da t het 
niet de bedoe l ing is van de p r o 
vincie o m de g e m e e n t e n te hel
pen bij de voorbe re id ing van de 
doss iers e.d.. D e provinc ie wil 
niet in de p laa t s t r e d e n van de 
s tud iebureaus . A n d e r s z o u d e n 
de n i e t -onde r t ekenaa r s inder 
d a a d be loond w o r d e n . H e t is 
voora l de bedoel ing van de p r o 
vincie de kleine g e m e e n t e n te 
he lpen, voor wie he t mUieu
convenan t m e e r las ten d a n lus
ten k a n m e e b r e n g e n . D e de 
p u t e e r d e w a s v e r h e u g d te k u n 
nen melden da t alvast één bi j
k o m e n d e Wes tv l aamse ge
meen te he t mi l i euconvenant on
d e r t e k e n d e : Heuve l l and . N u 
blijft er in de provincie n o g 
slechts één gemeen te van boven 
de 10.000 i nwone r s over die niet 
o n d e r t e k e n d e : D e H a a n ! 

Als (oppos i t i e - )gemeen te raads -
lid van D e H a a n plei t te p r o 
vincieraadsl id Vandaele er al 
herhaaldel i jk voor da t D e H a a n 
het c o n v e n a n t zou o n d e r t e k e 
nen . D i t ech te r z o n d e r sukses . 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

inner ingen k u n n e n neerschr i j 
ven. . . O o k over zijn inzet als 
vakbondsa fgevaa rd igde bij de 
L B O , zovele jaren. . . Telkens 
z o n d e r enige rus t noch duur . 
Uiteindeli jk wi lde zijn te ijverig 
ha r t voorgoed rus ten . M e t zijn 
17 k le ink inderen voe lde hij zich 
naa r de toekoms t ged ragen . E n 
z o n d e r twijfel zullen A n n e en al 
de k inde ren en s choonk inde ren 
zijn leven geestelijk overe ind 
houden . Z a t e r d a g 10 s e p t e m b e r 
1994 om lOu. v ieren w e in de 
O . L . V r o u w van Troos tke rk 
Pie ts u i tvaar t . 

W i l l y K u i j p e r s , 
s e n a t o r 

DeKW 
Pierte 

terechtvoot 

De slogans voorbij 
Zo luidt de neerslag van de denkoefeningen 

waartoe Johan van Hecke zichzelf 

verplichtte. De CVP-voorzitter roept op tot 

bescheidenheid en tot 

verantwoordelijkheidszin op alle niveaus. 

Een gesprek, deze week in Knack. 

Volk teveel 
Met veel, overwegend religieus 

geïnspireerde tegenkantingen, begon in 

Caïro de wereldbevolkingskonferentie. 

Zonder maadïgelen stevent de wereld af op 

een bevolking van 12 miljard in het jaar 

2050. Een toelichting, deze week m Knack. 

En verder.. 
• Gemeenteverkiezingen' Brugge • De 

zomer van '44: V-bommen op Antwerpen • 
Ekonomie: de energie van Limburg 

• Kulniur William Turner in Charleroi • 
Boeken: de debuutroman van Anna Enquist 

• Sport: Annelies Bredael • Dokument: 
Mozambique na de burgeroorlog • Noord-

lerland hoopt op \Tede 

Knack 
+ \\i:Kki:M) KNACK 
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I I DE REGIO 
ANTWERPEN 

SEPTEMBER 

Do. 8 EDEGEM: Om 20u. in 
D n e Eiken: Voordracht door 
Huub De Jonghe (TV-kritikus) 
over Televisie onder de loep. 
Org.: Kulturele Kring. 

Vr. 9 KALMTHOUT: Grote 
verkiezingsmeeting van Kartel 
Kalmthout 2000 (waarin de VU 
deelneemt). Vanaf 20u. in zaal 
Den Driehoek, Driehoekstraat 
78. Muzikale omlijsting: Pitts. 
Iedereen -welkom. Voor info: J . 
Constandt (666.61.50) of L. De 
Smet (666.48.35). 

Za. 10 KAPELLEN: Verkie
zingsbuffet om 19u.30 in zaal 
Muysbroeck, Binnenweg (tus
sen Hoevensebaan en Essen-
hout). Deelname: 600 fr., -12j. 
gratis. Aperitief gratis. Org.: 
vu-Kapellen. 

Ma. 12 KALMTHOUT: Ma-
lou Swinnen over „Het portret 
in de fotografie en mijn fo
tografisch werk". Om 20u. in 
theesalon De Rciaf, Withoeflei 2 
te Heide. Deelname: leden 100 
fr., niet-leden 200 fr. (koffie of 
thee inbegrepen). Org. 
FW-Kahnthout . 

Di. 13 KALMTHOUT: Wan
deling o.l.v. gids in het Mid-
delheimpark. Vertrek in 
Heide-station om I3u. l5. In
dien u meegaat tel. naar 
666.E>7.77. Org.: FW-Kahn
thout. 

Di. 13 MORTSEL: Voorstel
ling kandidaten + programma in 
de Dieseghemhoeve. Met als 
gastspreker Bert Anciaux. Mu
zikale omlijsting De Muziek-

HAND IN HAND WIL 
CORDON SANITAIRE LEGGEN 

Di. 13 EDEGEM: Daguitstap 
naar Lier met F W . iRschrijven 
op voorhand bij Josee Pop-
pelaars (449.79.01). 

Di. 13 BERCHEM: Wande
ling o.l.v. gids in Middelheim-
park. Samenkomst aan hoofd
ingang om 14u. Deelname: 100 
fr. Gaat ook door bij regenweer. 
Org.: FW-Berchem. 

Do. 15 ANTWERPEN: Open 
vergadering van V U J O arr. 
Antwerpen, waarop alle leden 
zijn uitgenodigd. Aanvang om 
20u. in het Alpheusdal te Ber-
chem. Iedereen van harte w^el-
kom. 

Do. 15 ANTWERPEN: De 
Zure Druiven van de Oorlog — 
over 59 jaar bevrijding. Voor
dracht door Ludo Abicht in 
Den Hopsack, Grote Pieter 
Potstraat 24. 

Vr. 16 TONGERLO: Om 20u. 
in Kapellekeshoef: Diavoorstel
ling „Vlaanderen. Hoe de zwar
ten in de hemel k-wamen", door 
Rom Duprez. Org.: SMF-Kem
pen. Gratis toegang. 

Vr. 16 NIJLEN: Jaarlijks 
Mosselfeest in zaal Kempenland 
te Nijlen. Van 17 tot 22u., ook 
op 17/9 van 16 tot 22u. en op 
18/9 van 12 tot zolang de voor
raad strekt. Deelname: 300 
fr.p.p., koude schotel aan 175 fi^. 
Org.: Vlaamse Kring Kempen-
land. 

Za. 17 BERLAAR-HEI-
KANT: Vlaamse Nacht, een 
ontmoeting met het VU-kader 
en hun simpatisanten. In feest
zaal Familia, baan Lier-Aar
schot. Aanvang: 21u. Inkom 
100 fr. In jianwezigheid van 
Waker Luyten. Kaarten: Raf 

\ Zullen 
w e t 
eens 

I over 
een 

andere 
kloof 

? tussen 
burger 
I en 

politiek 
ebben? 

Van Aggelpoel, Lindenweg 19 
(Heikant). 
Za. 17 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: Kaartavond. In
schrijven op voorhand. Inrich
ters: VNSE. 
Di . 20 EDEGEM: Drie Eiken 
van 20u.30 tot 2Iu.30: Vlaamse 
Ziekenkas. 
Di. 20 BERCHEM: Debat 
rond de gemeenteraadsverkie
zingen m.m.v. Hugo Schiltz 
(Antwerpen 94), Fiüp Dewin-
ter (VI.Blok), Gerard Bergers 
(Provu) en TOm Verhoeven 
( W P ) . Om 20u. in Alpheusdal, 
F. Williotstraat. Inkom 100 fr. 
Org. : WB-Antwerpen. 
Vr. 23 MORTSEL: Toneelop
voering: Bedrog door teater-
gezelschap Speels. Om 20u.30 
in Mark Liebrechtcentrum. 
Kaarten: 454.21.19. Org.: 
VU-Mortsel. 

Za. 24 LINT: Inzamelaktie van 
oude kleding t.v.v. Koerdistan 
i.s.m. VIC. Info en org.: 
VUJO-Lint , p.a. Geert Co-
naerts. Diamantstraat 31, 2547 
Lint (03/455.63.53). 
Zo. 25 BRASSCHAAT: Wan
delrally. Vertrek tussen 13 en 
I5u. aan d'Oude Pastorie (Ar
mand Reusensplein, centrum 
Brasschaat). Deelname: 100 
fr.p.ploeg. Info: Roger Van-
thillo (03/651.64.03). Iedereen 
welkom. Org.: VI 88 en 
VU-Brasschaat. 
Vr. 30 KALMTHOUT: 
VU-Verkiezingsfeest. Feestrede 
door Johan Sauwens. Om 
I9u.30 apertief, om 20u.30: uit
gebreid koud buffet. Vanaf 22u. 
dansavond en voorsteUing kan
didaten. In de parochiezaal van 
Heide, Heidestatiepelin.. Deel
name 600 fr.p.p. Info en in
schrijvingen: L. De Smet 
(666.48.35). Org.: VU-Kalm-
thout. 

Vr. 30 ANTWERPEN: 
VU-Groot-Antwerpen: Eerste 
lustrum Eetmaal. Met dans. 
Zaal de Nieuwe Spiegel, Ki-
oskplaats te Hoboken. Aan
vang: 20u. Deelname: 450 fr. 
Kaarten bij bestuursleden of op 
tel. 03/238.82.08. 

Hand in Hand, het samenwer
kingsverband van o.m. NCOS, 
ACW, de Bond Beter Leefmi
lieu en de Jeugdraad voor de 
Vlaamse Gemeenschap wil door 
massa-aktiviteiten en me-
dia-kampagnes een klimaat van 
verdraagzaamheid in onze sa
menleving bevorderen. Zo -was 
Hand in Hand organisator van 
de massa-betoging te Brussel in 
maart j.l. waaraan de VU, wel
iswaar met een eigen eisenplat-
form, deelnam. 

In het kader van de ge
meente-en provincieraadsver
kiezingen vraagt 
Hand-in-Hand de lokale afde
lingen en kandidaten van de 
demokratische politieke par
tijen een verklaring te onder
tekenen waardoor zij zich ver
binden geen poUtieke akkoor
den af te sluiten met het Vlaams 
Blok. Het 70-puntenpro-
gramma van deze partij huldigt 
een niet-demokratisch gedach-
tengoed en voert diskriminaties 
in me flagrant in strijd zijn met 
het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. In een 
door alle demokratische par
tijen goedgekeurde resolutie 
veroordeelde de Vlaamse Raad 
dit programma op 19 november 
•92. 

De doelstellingen van Hand in 
Hand zijn lovenswaardig en 
kunnen onze goedkeuring weg
dragen. Of de gebruikte me
thode daarvoor de meest aan-
gew^ezen is blijft echter een open 
vraag. 

De VU is van mening dat al/niet 
samenwerken met bepaalde 
partijen moet gebaseerd w^orden 
op inhoudelijke en programma
tische verschilpunten en argu
mentatie. Het VU-programma, 
zoals het werd vastgelegd tij
dens het kongres van Leuven, 
en het "Charter voor een dur
vend lokaal beleid in Vlaan
deren" laten wat dit betreft niets 
aan duidelijkheid te wensen 
over en laten geen marge open. 

Meer bepaald de passus over 
'Gemeenten, haarden van ver
draagzaamheid' en het konkrete 

voorstel om een brochure rond 
'vooroordelen' te verspreiden 
passen in deze programmati
sche duidelijkheid. 

We meenden geen adressenbe
stand ter beschikking te kunnen 
stellen van Hand in Hand (een 
stelregel die ŵ e ook t.o.v. an
deren toepassen). Het staat ech
ter iedereen vrij het door Hand 
in Hand samengestelde dossier-
tje op het VU-sekretariaat op te 
vragen (02/219.49.30 - vragen 
naar Koen Van Caimere). 

(KVC) 

E;n initiatief vdn ^ | 
de Minister van J H 1 
B 

STAD IZEGEM 

VOORWAARDEN TOT BENOEMING VAN 
EEN COMMISSARIS VAN POLITIE 

1/ De minimumleeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de maxi
mumleeftijd van 50 jaar niet overschreden hebben 

2/ Voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij K.B. van 25/6/91, 
houdende de algemene bepalingen betreffende de opleiding 
van de officieren van de gemeentepolitie en de voorwaarden tot 
benoeming in de graden van officier van gemeentepolitie, en de 
wijzigingen bij K.B. van 18/2/93 en de omzendbrief van 
21/6/93. 

3/ De aanvragen moeten bij een ter post aangetel<end schrijven, 
ten laatste op 3/10/94 aan het college van Burgemeester en 
Schepenen van Izegem worden toegestuurd, vergezeld van de 
volgende documenten. 

- een uitgebreid curriculum vitae 

- een gemotiveerd advies van de l<orpschef 

- een bewijs van goed zedelijl< gedrag 

- een uittrel<sel uit de geboorteakte 

- een militiegetuigschrift 

- een voor gelijkvormig verklaard afschrift van het brevet van 
officier van de gemeentepolitie, van kandidaat van politie
commissaris of adjunct-politiecommissaris of een attest waaruit 
blijkt dat de kandidaat actief is als rijkswachtofficier 

- een voor gelijkvormig verklaard afschrift van een diploma of 
studiegetuigschrift dat toegang verschaft tot betrekkingen van 
niveau 2 in de rijksbesturen. 

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST VLAAMSE 
GEMEENSCHAPS

COMMISSIE 

Het College van de 
Vlaamse Gemeenschaps
commissie gaat in het na
jaar van start met een 
straathoekwerkproject. 

De vzw Jeugd en Stad zal 
instaan voor de coördina
tie en de supervisie van dit 
project. Het project richt 
zich tot de Brusselse jon
geren die niet meer door 
het jeugdwerk of door het 
jeugdwelzijnswerk bereikt 
worden. 

Het College stelt voor dit 
project van haar Admini
stratie een actief recrue-
teringsbestand samen 
voor: 

- COÖRDINATOREN 
STRAATHOEKWERK 

- STRAATHOEKWER
KERS 

- REACTIVERINGS
WERKERS 

Diplomaverelsten: 

coördinator straathoek
werk: minimum A1-di-
ploma en 3 jaar ervaring in 
het straathoekwerk 

straathoekwerker: di
ploma maatschappelijk 
assistent of een vergelijk
bare opleiding of ervaring 
in het straathoekwerk 

reactiveringswerker: di
ploma maatschappelijk 
assistent of een vergelijk
bare opleiding of ervaring 
in het straathoekwerk. 

Informatiebundel, inschrij
vingsformulier en bijko
mende toelatingsvoor
waarden dienen aange
vraagd te worden bij de 
Algemene Dienst-Perso-
neel, Sainctelettesquare 
17 te 1210 Brussel. 

Meer Inlichtingen: 
tel. 02/225.02.71 of 
02/225.02.72. 
(vanaf 7 september 
tel. 02/208.02.71 of 
02/208.02.72). 

Uiterste inschrijvingsda
tum: 19 september 1994. 
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De Lijn 

veilig en voordelig 

naar school, 

kantoor, bedrijf 

en winkelcentra 

Voor meer informotie over 

verkooppunten, dienstregelingen, reiswegen en tarieven, 

bel één van de groene nummers 

De lijn Oost-Vlaanderen 
De Ujn West-Vlaanderen 
De lijn Vlaams Brabant 
De lijn Antwerpen 
De Lijn limburg 

0800/13553 
0800/13663 
0800/13773 
0800/13883 
0800/13993 

4i^ WOENSDAG 7 SEPTCMBER 1994 



HOE LENIN ZIJN LAATSTE ADEM UITBLIES 
. D e afgelopen 10 j aa r is er heel 
w a t v e r a n d e r d in de voormal ige 
Sovjetunie en O o s t - E u r o p a . D i t 
heeft haas t vanze l f sp rekend tot 
een e n o r m e mediabelangs te l l ing 
geleid. W a t is er immers sen
sat ioneler d a n een vijand die t en 
o n d e r gaat ? O o k ve r schenen er 
ettelijke b o e k e n -wciarin w e r d 
ge t r ach t de o u d e Sovjetunie en 
he t n i euwe R u s l a n d te begr i j 
pen , a lsook de vrij p lotse om-
•wenteling. 

D a v i d Remnick , j oemal i s t bij 
de Wajhuiffton Po<)t en The New 
Yorker b r a c h t on langs o n d e r de 
titel L e n i n s l a a t s t e a d e m een 
soortgeli jke on t l ed ing uit . W a t 
me teen opval t is de hjvigheid 
v a n he t b o e k : he t boek telt m a a r 
liefst 552 bladzi jden. 

In he t eers te deel, ove r de mis
d a d e n van de Part i j in he t ve r -

Ook over dv ..^^i^ . .an de ter 

ziele gegane KP en haar leidere 
vertelt Remnick uitvoerig in z'n 
boek. 

leden, ver te l t R e m n i c k over de 
zu iver ingen in de ja ren '30 in al 
h u n verschi l lende vormen , al
lemaal alsof hij er zelf bij ^vas. 
H i e r v o o r m a a k t hij voora l ge
b r u i k van getuigen, m a a r er is 
ook p laa ts v o o r een in te rv iew 
met een rasech te staliniste uit de 
j a ren '80. 

NAMENBOS 

Via deel I I — v a n o n d e r d r u k t e 
d i s sen t enbeweg ingen to t open 
lijke g lasnos t o n d e r Gorba t s j ov 
—, en deel I I I — over d e r eak-
t iona i re k r a c h t e n in de Part i j 
die m e e r en m e e r v e r l a n g d e n 
Gorba t s j ov bu i t enspe l te ze t ten 
— k o m t R e m n i c k zo to t een 
n a u w k e i m g e u i tbee ld ing v a n 
he t pol i t ieke s chouwtonee l in 
de Sovje tunie in d e z o m e r v a n 
1991 . 

Dee l IV geeft d a n een gede
tai l leerde wee rgave van de snel 
op e lkaar vo lgende gebeu r t e 
nissen v a n de coup in M o s k o u . 
In he t laats te deel w o r d t he t 
p roces van de pu tch i s t en ge
volgd, en schets t R e m m n i c k een 
beeld van de nieuw^e pol i t ieke 
a r e n a in Rus land , inclusief Zji-
r i nosky en zijn k o m p a n e n . 

Lenins laatste a d e m heeft vol
gens ons m a a r één m i n p u n t . 
R e m n i c k s d r a n g n a a r volledig
he id doet een si tuatie ontstcian 
•waarbij m e n d o o r het n a m e n b o s 
d e b o m e n niet mee r ziet. D e 
n o c h t a n s zeer u i tgebre ide in-
deks ach te r in k a n hier geen ver
a n d e r i n g in b r e n g e n . Alles bij 
e lkaar is Len ins laatste a d e m 
zeker de moei te •waard. H e t 
geeft sober ver te lde en du ide 
lijke aanwijz ingen die de on
d e r g a n g v a n he t Sovjetrijk hel

pen aan tonen . H e t h o u d t ook 
een duideli jke en t e rech te w a a r 
s chuwing in met b e t r e k k i n g tot 
de n o g zeer onstabiele poht ieke 
si tuat ie . 

( K v A ) 

<=& Lenirut LuUtite adem. De on
dergang van het Sovjetrijk. De 
witte en. zwarte plekken in de 
RusdLicbe gedchiedenL). Geactu-
alLteerdeNeSerlandde editie. Da
vid Remnick . Uitg. HJWBecht, 
Haarlem/Singel 262, Antwerpen, 
1994. Vertaald uit het EngeU 
door F.T.Ston,), oorttpr. titel: Le-
nin'd tomb, The La^t Dayd of the 
Soviet Empire. 1.260 fr. 

EEN HEADHUNTER VERTELT 

AAN DE VOORAVOND VAN DE DOOD 
N o g niet zo lang ge leden h a d 
m e n he t over een nieuw^e golf in 
de Vlaamse l i teratuur . M e t m e n 
sen als Tom Lanoye , H e r m a n 
Brusse lmans , Kris t ien H e m m e -
rech t s die niet alleen boeken 
schri jven, m a a r ook behoorl i jk 
h u n slag s laan in he t l i teraire 
med iac i rkus . H e t lijkt ech te r da t 
de boe iends te r o m a n s v a n d a a g 
d o o r m i n d e r b e k e n d e , m a a r 
even mooie , g o d e n w o r d e n ge
schreven . Ek)or G u i d o Van 
H e u l e n d o n k bi jvoorbeeld, die 
in be t rekkel i jke stilte a a n zijn 
h te ra i r w e r k laboreer t . 

GRAFZERK 

In zijn jongs te r o m a n laat Van 
H e u l e n d o n k D o m i n i e k Ver
s teeg a a n he t vi^oord, bijna 50, 
zeer suksesvol headhun te r , in
te rna t ionaa l o p e r e r e n d en be 
s c h i k k e n d over een privé-jet . 
Hij bev ind t zich in een ho
t e lkamer in Parijs, aan de voor 
a v o n d van zijn dood . Hij w e e t 
di t o m d a t hij t i jdens één v a n zijn 
dr ie b i jna -dood-e rvar ingen zijn 
eigen grafzerk zag, me t d a a r o p 
in a rdu in gebei te ld de sterf
d a t u m : 9 . IV.1991. Zijn laats te 
a v o n d geb ru ik t hij om ,,zijn le
ven" aan de d ik tafoon toe te 
v e r t r o u w e n . 

Reeds bet rekkel i jk v roeg in het 
boek k e n t m e n de c o n t o u r e n 
van he t verhaa l , ^vanneer d e 
jonge D o m i n i e k zijn t w e e d e 
m o e d e r letterlijk uit he t b e d 
h o o r t sp reken . Hij bhjkt een 
niet echt gewi ld ach te rkomer t j e 
te zijn, g e b o r e n o p een onzeke re 
d a g in een schui lke lder t i jdens 
de t w e e d e were ldoor log . Zijn 
m o e d e r A n n a , halfjoods, h a d 
blijkbciar m e e r h a a r z innen ge
zet o p een schilderij v a n Dal i , 
no t a b e n e een beangs t igend hit-
lerofiel, d a n o p een n i euwe 
zoon. Zijn m o e d e r overleefde d e 
schui lke lder niet. H a a r w^achtte 
een onui tsprekel i jk vreselijk lot, 
of toch juist n i e t ? Zijn v a d e r 
h u w d e later, n a k a m p e r v a r i n -
gen , h a a r j onge re zuster. 

Voor D o m i n i e k Vers teeg begon 
een o b s e d e r e n d e zoektocht , 
n a a r zijn wor te l s , n a a r zijn ver 
loren m o e d e r en n a a r he t 

Dal i -schi lder i j . O o k a n d e r e ver 
haall i jnen verschi jnen in he t 
boek , m a a r ze w o r d e n naad loos 
in he t g ro te re geheel opgeno
m e n . Zijn jeugdliefde E v e 
vooral , intelligent, zach tz inn ig 
en moedig . E n cds d u s d a n i g eer
de r he t t egendee l van de veeleer 
sa rkas t i sche zwaa rmoed ige en 
individual is t ische Domin iek . 
Zijn p a r t n e r - h e a d h u n t e r Yves 
ook, bri l jant m a a r me t te s te rke 
neigingen to t zelfvernietiging. 
E n talri jke o p m e r k i n g e n over 
de poht ieke ak tuah te i t en de 
leeghoofdigheid en he t cynisme 
van surreal is t ische en m o d e r n e 
kuns t . 

GEMIS 

O n d e r h u i d s w^orden in he t b o e k 
merkvi 'aardig veel o n d e r w e r p e n 
aangeboo rd , in tal van var ia t ies . 
D e k le inhe id v a n de mens , zijn 
o n v e r m o g e n o m zijn lot te be-
inv loeden : we zijn allemaal daar 
waar we niet willen zijn. W a t D o 
miniek Vers teeg aan he t e ind 
v a n he t boek, in een bu i v a n 
besef en een s t reven n a a r rus t , 
to t g ro te neder ighe id dwing t . 
H e t t e m a van he t gemis . H e t 
gemis van een g e b o o r t e d a t u m , 
van een aanwez ige m o e d e r (die 
hij in de t apes t r o u w e n s aan
sp reek t m e t Mevrouvif Rosen t 
hal) en v a n E v a : Eve- loosheid . 

M a a r voora l he t o n o v e r k o m e -
hjke k o n t r a s t tussen de d ingen 
k o m t in het boek als leidmotief 
n a a r voor. Tussen de werkel i jke 
gevoelens van D o m i n i e k voor 
Eve en zijn w o o r d e n v o o r haar. 
Tussen genie en zelfdestrukt ie . 
Tussen zijn afkeer voor mo
d e r n e k u n s t (en voor DaU in het 
b i ezonder ) en zijn u i te indehjke 
toev luch t to t die m o d e r n e 
kuns t , w a n n e e r hij zich afvraagt 
w a t aan te vangen m e t de in
gesp roken casset tes . ( , ,Deze 
casset tes s toppen wij in een 
plas t iek zakje, k n o p e n het d ich t 
me t een lintje, aan dit lintje 
beves t igen -wij een label, 
w a a r o p , in onze kciUigrafiesche 
hand , geschrevenzal s taan: 
„ Ceci nedont pad ded caddetted — ceci 
edt un oh jet d'art."). Als metafoor 

v o o r de machte looshe id , d e zin
loosheid v a n he t b e s t a a n ? D e 
toon van he t w e r k is in ieder 
geval niet bijster o p b e u r e n d . 

GEHAKT STRO 

Van H e u l e n d o n k laboreer t a a n 
zijn w e r k , en d a t m e r k je . Zi jn 
opze t is g roo ts en ambi t ieus . D e 
s t r u k t u u r v a n he t b o e k is d o o r d 
acht , p r ach t ig eigenlijk. H e t 
deed ons soms d e n k e n aan „ D e 
aans lag" van H a r r y M u h s c h . 
O o k d a a r krijgt een vooraf ge
k e n d feit emdere, p r a n g e n d e r 
d imensies naa rge l ang he t b o e k 
vorde r t . O o k d a a r ve r t r ek t alles 
vanu i t de t w e e d e were ldoor log 

en ook d a a r verzeil t de hoofd
figuur, o u d e r g e w o r d e n , in een 
be tog ing w a a r hij p lo tsk laps 
me t zijn ver leden w o r d t gekon-
fronteerd . 

D e g e h a n t e e r d e stijl is haas t die 
Vein he t g e s p r o k e n w o o r d : eer
de r kor te z innen, soms zelfs 
g e h a k t s t ro ( , ,Het e indigde m e t 
ruzie , d e meisjes s t ap ten op , 
v e r d w e n e n in huis . i k lag be 
wegingloos in he t h a r d e bed, 
mijn reisw^ekker t ikte , er w a r e n 
mu g g en , pas n a u r e n k w a m de 
s laap") , haas t ins inuerend . Alles 
beha lve sierlijk of ba rok , m a a r 
da t zou niet passen bij D o 
miniek Vers teeg, headhun te r , 

bi jna 50, een jach t ig bes t aan 
ach te r de rug , de illusies al l ang 
ver loren, de emot ies onde r 
d ruk t , de ba lans van zijn leven 
o p m a k e n d , w a n t m o r g e n zal hij 
s terven, w a n n e e r hij gekonfron-
tee rd w o r d e n m e t zijn lot. O f 
toch n i e t ? 

Kor tom, een zeer goede r o m a n . 

Fi l ip D e l o s 

c* De vooravond. Guido Van 
Heulendonk Uitg. DeArbeider^-
perd, Amsterdam/Singel 262, 
Antwerpen, 1994, 219 blz., 699 
fr-

HUIVEREN IN DE NACHT 
D e ogenschijnlijk ge lukkig ge
t r o u w d e Susan krijgt op zekere 
d ag een o n g e w o o n ve rzoek v a n 
h a a r g e w e z e n ech tgenoo t : of ze 
he t m a n u s k r i p t wil lezen v a n 
zijn n o g ongepub l i cee rde ro 
m a n . D i t v o r m t he t u i tgangs
p u n t v o o r de sch i t t e rende d u b 
be l roman Het dchreeuwen van de 
nacht die de A m e r i k a a n s e h-
t e r a t u u r w e t e n s c h a p p e r en kr i -
t ikus Audtin Wright op zeven
tigjarige leeftijd af leverde. 

S u s a n heeft al twin t ig j a a r niets 
mee r g e h o o r d van E d w a r d , die 
altijd al een schri jver wi lde w o r 
den meiar d a a r v o o r he t ta lent en 
de wi l sk rach t miste . Susan w a s 
in de j a ren me t ISdward diens 
mees t eerhjke kr i t ika , to t ze zelf 
inzag da t E d w a r d h a a r eerhjk-
heid eigenlijk niet zo o p prijs 
s telde. H e t m a n u s k r i p t da t 
Exlward h a a r n a al die j a ren 
o p s t u u r d e , blijkt ech te r een 
meesterl i jke en hoogs t originele 
tri l ler te zijn. 

"Nach td ie ren" , de tri l ler in de 
roman , sluipt geruis loos het le
ven van S u s a n b innen . D e -wis-
kundepro fes so r Tony, me t zijn 
v r o u w en t i ene rdoch te r t i jdens 
de nach t o p w e g n a a r een va

kan t i ebes temming , ge r aak t in 
een g ruweh jk en gewe lddad ig 
konfUkt me t een sinister t r io . 
Ais enige o n t s n a p t hij aan de 
dood , en blijft met de v r a a g 
zi t ten of hij echt alles gedaan 
heeft o m d e m o o r d o p zijn 
v r o u w en doch t e r te verh in
deren . S u s a n en de lezer v a n 
" H e t s c h r e e u w e n v a n d e n a c h t " 
w o r d e n meedogen loos v e r d e r 
meeges leept in het b o e k in he t 
boek (de oor sp ronkeh jke titel 
van het boek luidt "Tony a n d 
Susan" ) , to t de opspo r ing en 
uiteindeli jke Hkwidatie v a n de 
dr ie d a d e r s u i t m o n d t in een 
b loeds to l lende finale me t een 
v e r r a s s e n d slot. 

Tony geloofde da t hij in een 
b e s c h e r m d e samenlev ing leefde, 
met regels, we t ten , r e spek t voor 
m e d e m e n s e n . In die samenle
v ing k o m e n wel a n d e r e n voor 
die he t met die regels w a t lastig 
h e b b e n , m a a r speciaal dciarvoor 
zijn er w e e r a n d e r e m e n s e n die 
hen d w i n g e n de regels te res -
pek t e r en , en hen de snoods 
straffen als ze da t niet doen . D i t 
geloof \vord t aan g ruze l emen ten 
geslagen. W a n n e e r blijkt da t er 
nach td i e r en bes taan die onge

straft d e regels naas t zich nee r 
k u n n e n leggen. W a n n e e r bhjkt 
da t sommige b e s c h e r m h e r e n 
mee r gemeenschappe l i jk h e b 
ben me t de nach td i e r en d a n me t 
h u n beschermel ingen . W a n n e e r 
ui te indehjk blijkt da t he t mak-
kehjker is d a n gedach t o m zelf 
nach td ie r te w o r d e n . 

Terwijl de hoo fds tukken ui t 
"Nach td i e r en" w o r d e n aaneen
geregen , leert de lezer m e e r over 
de relat ie tussen S u s a n en 
Ed'ward, he t mis lukte huwehjk , 
de k e n n i s m a k i n g met de n ieuwe 
echtgenoot , en de relat ie tussen 
Susan en h a a r n i euwe echtge
noot . D i e nieuw^e relat ie blijkt 
eveneens o n d e r hevige d r u k en 
spann ing g e b u k t te gaan . D e 
v r a a g we lke bedoe l ing E d w a r d 
heeft o m zijn m a n u s k r i p t aan 
he t oordeel v a n Susan te on
d e r w e r p e n k o m t m e e r en mee r 
o p de voo rg rond . O o k di t an t 
w o o r d is o p een geniale man ie r 
ve r ras send . 

(Pdj) 

<=» Het Mhreeuwen van de nacht. 
Austin Wright. Uitg. De Arbei-
derdpers, Antwerpen, 1994, 512 
blz, 799 fr. 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1994 

file:///vordt


KULT-ülTJE 
KROEGENTOCHTENTIJD 
De Kroegentocht die tra<ütio-
neel het tweede weekeinde van 
september in het centrum van 
Vilvoorde plaatsvindt is net als 
zijn Antwerpse tegenhanger aan 
een achtste beurt toe. Inrichters 
van dit muzikaal en stemmig 
gebeuren zijn alweer het Jeugd
centrum Toogenblik (erfge
naam van het legendarische 
T'Sleutelgat) te Haren en de 
VUvoordse liekensgroep Zak
doek. Deze laatste, die uitereiard 
eveneens aan de rondgang deel
neemt met ludieke, sreerschep-
pende en traditionele volksmu
ziek viert in '96 zijn reeds 20ste 
verjaardag, die zal dus samen
vallen met de 10de Kroegen-
tocht. 

Akkordeonist Dirk De Clercq 
verklapte ons dat voor die ge
legenheid een ceedee van Zak
doek zal verschijnen met een 
keuze uit zowel de luisterlie
deren als de „ambians"-liedjes 
w£iarmee ze telkens w^eer sukses 
oogst. Bij de Vilvoordse Kroe-

Haru Habild, present op de Vil-
voordde Kroegentocht. 

gentocht, die nu zaterdag om 20 
uur van start gaat kunt u in de 
drankgelegenheden van het 
centnun terecht voor optredens 
van Hans HabUs (laureaat Bac-

carabeker en drie ceedees). 
Dizzy Dave en WUlis Harper, 
Latinando, het Brussels Wind 
Quintet, Tinto Royo, de 
BMW-jers en Willy Aelvoet's 
New Orleans Swingband. Dit 
alles is gratis ! 

Liefhebbers kunnen eveneens 
naar Grembergen (Dender-
monde) w^aar vanaf 18u.30 de 
groepen Dappen, Hangover, 
Metal Molly, Pieter-Jan De 
Smet, Scapegoat en Soapstone 
de indeur-festivals inluiden. In
kom 300 fr. in voorverkoop, en 
380 fr. aan de kassa. Zondag 11 
september is er een aperitief met 
Snuffels Custom en American 
Lifestyle. Om 20u. komt de 
Leuvense legende Big Bill en 
zijn groep, met als voorpro
gramma Blues on the Road (in
kom 150 fr.). En op maandag 12 
is er om 17u. een rommel- en 
antiekmarkt met optreden van 
Mardi Gras Jazzband, waarna 
fuif met Katastroof. 

TENTOONSTELLING TE HASSELT 

HET KLEINE 
VERSCHIL IN DE 
REKLAME 

TENTOON IN MECHELEN 

RIJK MEUBELVERLEDEN 
Ooit waren „Dijlestad" en 
„Meubelstad" synoniem. De 
oudst teruggevonden sporen 
van het meubelmaken dateren 
van 1311, waar in de stads
rekeningen sprake is van 
„Adaem de scrinemakere". De 
stad Mechelen treedt nu naar 
buiten met een expositie ,,Van 
kist tot kast". Luidop droomt 
men zelfs van een dokumen-
tatie- en studiecentrum. 

Mechelen gooit er grote mid
delen en vooral mensenkracht 
tegenaan. De expo gaat in sa
menwerking met het Kultureel 
Centrum, het Festival van 
Vlaanderen en de Koninldijke 
Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst. Willy Van-
denbrande, voorzitter van het 
koördinatiekomitee wist waar
over hij het had in zijn ge
legenheidstoespraak. Zijn 
grootvader had voor de oorlog 
nog gewerkt met 18,,gasten ", na 
de oorlog werden dat er nog 4 a 
5. Kultuurfunktionairs, Marcel 
Koeken, plaatste de Mechelse 
meubelaktiviteiten in een so
ciaal kader. Reeds in de vroege 
14de eeuw bleken er konflikten 
tussen de meubelmakers en de 
schrijnwerkers. 

CENTRUM IS EEN MUST 

Beiden waren toen georgani
seerd in ambachten, niet te ver
gelijken met de huidige vak
bonden. Volgens Koeken ^vas de 
meubelproduktie in de 18de 
eeuw eerder regionaal gericht, 
zeker niet internationaal. Hij 
verwees ook naar het fenomeen 
,,neomeubelen" in de 19de 
eeuw, met o.a. een vermenging 
van gotiek en renaissance. 

Zijdelings verwees hij ook naar 
de 2de wereldoorlog w^aarbij, 
volgens een krantenknipsel van 
1941, voor zo'n 100 miljoen be
stellingen geplaatst waren door 
de Duitsers. 

M. Koeken: „ Wij htbi>en liter geen 
oordeel te vellen, maar het had wel 
tot gevolg dat duizenden Mechelaars 
niet opgepakt werden om naar 
Duiuland te gaan werken." Toch 

gaat Marcel Koeken prat op de 
600 jaar meubeltraditie. Hij 
brak daarbij een lans voor een 
doku- en studiecentrum in ver
band met de materie. 

Ook kunsthistorikus Patrick 
De Greef sloot zich aan bij 
Marcel Koeken. Of het nu met 
de hulp van de stad, provincie of 
staat gebeurt, het centrum is een 
must. De Greef denkt ook aan 
nieuw^e expositie die de meu-
belnijverheid van 1850 tot 1950 
zou beslaan en binnen 5 jciar 
„moet" kunnen doorgaan. Hij 
vraagt zich af vanw^aar het geld 
moet komen. 

INVENTARISATIE 

Vanaf 11 september kan men in 
de Minderbroederskerk ,,Van 
kist tot kast" gaan bekijken. 
Topics zijn „Meubelen in het 
Mechels interieur", van de 15de 
tot de 20ste eeuw, met stukken 
van het Gasthuis, de Zwjirt-
zusters, het Aartsbisdom en uit 

Erivéverzamelingen. Daarnaast 
esteedt men jiandacht aan ,,wie 

ontwierp en wie bouwde deze 
meubelen ? ", de kunstenaars uit 
die periode en het „AteKer". 
Hieraan verlenen de TSM en 
SITO hun medevi'erking. 

O p initiatief van Friede Bre-
poels, gedeputeerde bevoegd 
voor het Gelijke-Kansenbeleid, 
loopt van 16 tot en met 29 
september e.k. de tentoonstel
ling Beeldvorming over man en 
vrouw in de reklame. 

De tentoonstelling staat opge
steld in blok C van het Pro
vinciehuis in Hasselt en is tij
dens de kantooruren doorlo
pend te bezichtigen. 

Deze tentoonstelling geeft een 
overzicht van de manier waarop 
de reklame mannen en vrouwen 
afbeeldt. Het veelvuldig ge
bruik van stereotypen en tra
ditionele beelden over hoe man
nen en vrouwen zijn ^vordt aan
getoond. Aandacht gaat ook 
naar voorbeelden van roldoor-
brekende, meer genuanceerde 
en vernieuwende beelden. 

Traditionele beelden overheer
sen echter nog steeds. De ver
andering in de maatschappelijke 
positie van de vrouw heeft zeker 
niet geleid tot een even ingrij
pende verandering in de beeld
vorming over mannen en vrou
wen in de reklame. Mannen zijn 

daar nog altijd stoer, deskundig, 
prestatiegericht, ondernemend, 
agressief, terwijl vrouwen er 
emotioneel, verleidelijk, sensu
eel, zorgzaam en lief blijven. 

Het materiaal van de tentoon
stelling w^erd samengebracht 
door de Themagroep Beeldvor
ming van het Netwerk van Ge
meenten en OCMW's voor een 
Gelijke Kansenbeleid. De Pro
vincie Limburg is ook lid van dit 
Netwerk. 

Dit initiatief van gedeputeerde 
Brepoels wil een eerst stap zijn 
njiar een doorbreking van de 
sekse-stereotypen, door het pu
bliek be^vust te maken van de 
aanwezige vooroordelen en de 
subtiele manier w^aarop die als 
norm voorgespiegeld worden. 

O p vrijdag 16 september e.k., 
om 18u.30, wordt de tentoon
stelling geopend door Frieda 
Brepoels, gedeputeerde. Ma
rie-Jeanne De Roubaix, Hcen-
tiate in de Kommunikatiewe-
tenschappen, geeft dan een uit
eenzetting over sekse-stereoty
pen. Na de opening volgt een 
receptie. 

Alois Jans, voorzitter van de 
Koninklijke Kring voor Oud
heidkunde benadrukte even
eens de noodzaak van het stu
diecentrum en bestempelde het 
als een „sirk van Noach", waar 
mogehjkheid moet zijn voor in
ventarisatie. 

A. Jans : „ We moeten re,)pekt heb
ben voor de boom aL levende materie, 

maar ook voor het hout, met liefde en 
vakmanschap verwerkt tot meubel" 

Hilda Uytterhoeven 

c» Van kult tot ka^t. Van 11 
september tot 2 oktober te be
zichtigen in het Kultureel Cen
trum aan de Meiaan. Voor meer 
info: UL 015/20.16.32. 

ORIGINELE KLEINKUNST 
Wellicht is een aantal klein-
kunst-platen van toen grijsge-
draaid en springen deze her en 
der eens van de hak op tak. 
Géén nood, want een eerste 
reeks van negen originele 
plaatopnamen is beschikbaar 
bij Ariola-Express, voor 
slechts 325 fr. per plaat. Enkele 
ervan, zoals Kor van der Go
ten, een schitterende Lamp, 
Lazarus en Kris en de dubbele 
Miek en Roel bespraken wij 
eerder op deze bladzijden. 
Voor hetzelfde geld kunt u nu 
ook het beste van Will Ferdy 
vinden, met ondermeer zijn 
Schrijverke, Belijdenis, de Ze
ven Laatste Dagen en Klokke 
Roeland. Ook Miei Cools is 
erbij met Boer Bavo, De Sol
daat..., de Troebadoers en Er 
was een tijd. 

De Elegasten sw^ingen licht
voetig de pan uit als Kinderen 
van de zon en Wat heb je 
vandaag op school geleerd. Sa
men ook weer 16 liedjes die de 
kleinkunstavonden-van-toen 
opvrohjkten. 

De betreurde Wlm De Craene 
hield het toen bij de blonde 
Kristien, Rikky en Jan, Lizette 
en Kraaknet. Van Kris De 
Brujme is er de heruitgave van 

Elen foto uit de oude dood. De kleinkunst „Merlijn "-dtal, anno 1970. Van hoven naar onder en van 
linkd naar rechts: Hugo Ras poet, Miek, Lamp en Wim Bruynooghe; Nico Albert en Lazarus; 
Philippe, Roel (met de kleine Davïd) en Jan Dewilde. 

zyn 
bos' 

eerste elpee ,,Tangebeek 
uit zijn Vilvoordse pe

riode, met zijn Bericht uit Hol-
Icmd en Omdat Brusselt stikt 

4 ^ 

als uitschieters. Stuk voor stuk 
cianraders. Sergius 
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INGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEiaiE 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

STATE OF GRACE 
AmerUc. gangsterfilm (1990) met Sean Penn, Ed Harris en Gary 
Oldman. De Newyorkse wijk Clinton, ook bekend als Hell'j Kuchen, is 
zowat de gewelddadigste wijk van de stad. Er rommelt wat onder de 
lokale Ierse gangsters: zij worden belaagd door de politie, door de 
Italiaanse maffia en door de onenigheid in eigen rangen. (TV 1, om 
23u.l5) 

Sean Penn in State of Grace, een dage over lerje gangdterj In 
New York. Zaterdag 10 jepteniber op TV 1, om 23u.l5. 

THE SABOTEUR 
Marlon Brando is de spilfiguur in deze prima oorlogsfilm van Bernard 
Wicki uit 1965. Als overtuigd pacifist ontvlucht hij nazi-Duitsland en 
hij aanvaardt een gevaarlijke opdracht voor de Britse geheime 
diensten. (VTM, om 23u.40) 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 

THROW M O M M A FROM THE TRAIN 
Geslaagde Hitchcockparodie van en met Danny DeVito (1988), hij 
,,leende" het scenario van de oorspronkelijke film Sttangerj on a Tram 
(uit 1951), waann de perfekte moord wordt gepleegd. (VTM, om 
15u.30) 

DE KEUZE VAN DEKEYZER 
Radiojoernalist Miei Dekeyzer selekteerde een aantal boeiende 
dokumentaires en reportages. In de eerste aflevering van deze nieuwe 
serie draait alles rond video, veiligheid en voyeurisme. (TV 2, om 
20u.) 
MAANDAG 12 SEPTEMBER 

THE RUSSIA HOUSE 
Spannende verfilming van een verhaal van John Le Carré, de eerste 
spionageroman in een tijd van glasnost en perestrojka. Regisseur Fred 
Schepisi kreeg het voor mekaar om te gaan fiilmen in Rusland, met alle 
mogelijke faciliteiten en logistieke steun. Met hoofdakteur Sean 
Connery kregen de Russen trouwens ook voor het eerst James Bond 
binnen handbereik ! (BBC 1, om 22u.30) 
DINSDAG 13 SEPTEMBER 

LICENSE TO DRIVE 
Een 16-jarige jongen droomt van de vrijheid waarvan hij zal genieten 
na het behalen van zijn rijbewijs. Hij zakt voor het eksamen en ,,leent" 
dan maar papa's Cadillac om de versiertoer op te gaan. Amerik. 
tienerfilm van Greg Beeman (1988) met Corey Haim, Corey Feldman 
en Richard Masur als de onfortuinlijke vader. (Ned. 2, om 20u.25) 
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 

BOULEVARD 
Het rommelt al (te) lang in de Voerstreek. Etienne Verhoeyen en 
Isabelle Schepens maakten er een 2-delige dokumentaire over. In de 
eerste aflevering wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de 
historiek van „het probleem". Volgende week staat de politiek 
centraal. (TV 1, om 21u.30) 

LITTLE BIG MAN 
Sprankelende verfilming van het boek van Thomas Berger over de 
121-jarige Jack Crabb, pionier, kwakzalver en vooral grote bluffer. 
Humor en kleurrijke karakters, maar vooral een sublieme Dustin 
Hoffman. (BBC 1, om 23u.55) 
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 

BLACK WIDOW 
Amerik. triller van Bob Rafelson (1986). Debra Winger is een 
vrouwehjk rechercheur die een verband vermoedt tussen de ge
heimzinnige dood van enkele oudere, rijke mannen. Zij komt op het 
spoor van Theresa Russell, een echte vamp die met de heren getrouwd 
was. (Ned. 3, om 20u.20) 
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 

A BRIDGE TOO FAR 
Matte verfilming van het mooie boek van Cornelius Ryan over de 
rampzalige geallieerde luchtlanding in 1944 achter de Duitse linies bij 
Arnhemi. Enkel Dirk Bogarde akteert op niveau en Peter Faber werd 
wellicht opgeroepen omdat de film in Nederland werd opgenomen. 
Het Nederlands van Liv UUmann en Laurence Ohvier is af
schuwelijk. (Ned. 1, omi 20u.25) 

THE PLAYER 
Amerik. film van Robert Altman (1992) met Tim Robbins, Greta 
Scacchi en Dean Stockwell. Griffin Mill is een ,ftudu> executive in 
Hollywood. Het gaat hem voor de wind, tot wanneer aangekondigd 
wordt dat de studie geherstruktureerd zal worden. Meteen wordt de 
job van Grifftn bedreigd. (TV 1, om 22u.) 
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OPGAVE 24 
Horizontaal 

5. 't Zou hier om een priester 
kunnen gaan die bij de be
woners van het hoge noor
den werkt (11) 

8. Daar zit toekomst in (3) 

9. Een lied over een tocht in 
een wagen klinkt weinig de-
mokratisch (10) 

12. Reparatie-inrichting (16) 

14. Heel gewoon (7) 

16. Getuigt van ^veinig moed 
(3) 

17. Wat afwijkt van de ofEciële 
leer (7) 

18. Gul (8) 

20. Die houdt de loper op z'n 
plaats (3) 

21. Vlinderachtige kloosterlin
gen (6) 

Vertikaal 

1. Deze groep Nederlandsta-
ligen kan bhjkbaar niet stil
zitten (7, 8) 

2. Ergens de draak mee steken 
(9) 

3. Zwak en zwart (4) 

4. Zulke handelingen trekken 
de aandacht (6) 

6. Van 't een, maar ook van 't 
ander (3, 2, 3) 

7. Mooi aangekleed (8) 

10. HuishoudeKjk werk op af
stand, maar 't gaiat \vel voor
bij ! (10) 

11. Zwarte groente (4) 

13. Wat een prul (3) 

15. In die schuif zit een noot! 
(2) 

17. Insekt op vrielen (5) 

19. In dit geval wordt niemand 
overgeslagen (5) 

OPLOSSING OPGAVE 23 

Horizontaal: 4. oefenen; 5. 
handen vol; 7. rechtsgeleerde; 
9. knie; 11. naamloos; 12. in-
sekten; 14. toemaat; 16. drui-
velaar; 17. ulsters; 18. nakij
ken. 

Vertikaal: 1. veinst; 2. beleg
gen; 3. vervaldag; 5. hockey-
stick; 6. leeglopers; 7. rendie
ren; 8. doopwater; 10. vak
werk; 13. eraan; 14. truc; 15. 
tast. 

Nino Vaerewyck uit de Koe-
kestraat 1 te 3740 Munster
bilzen vvdnt een prijsje. Haar 
gele briefkaart met de juiste 
oplossing van opgave 23 werd 
uit de korrekte inzendingen 
geloot. 

Wij verwachten u-w gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 24 ten laatste op maan
dag 19 september op de re-
daktie: Barrkikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

SATERDAG Van Rossem zingt... 
...vals natuurlijk! 

© 

In Nederland hebben ze 
tenminste een minister van 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieu die De Boer heet 

© 

AHASVERUS 

„50 Jaar, maar geen feedt", las 
Ahasverus 

Het zijn sterke Bene die de 
Lux kvumen dragen 

Pink Floyd 
er niet naast 

© 

Voor paus loopt w êg naar 
Sarajevo niet over 
Kaïrozen 

© 

Het Volkse Nieu^vsblad 
of Het Laatste Nieuws 
van Het Volk? 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

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

Wi| bieden U 
• 14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- R|ne Franse keuken, è la carte en 
8menusvan715frtot1600fr 

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

- Kamer (2 persj met uitgebreid ontbijt 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

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

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige raulüfiinctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

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

ytttitji 
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WEDERWOORD 
VERDRAAG
ZAAMHEID 
In de polemiek rond de 67ste 
IJzerbedevciart zou ik volgende 
bedenking willen maken. Uw 
medewerker pdj verlaagt zich 
tot praktijken w^jiarvan hij het 
VI. Blok beschuldigt, nl. on
verdraagzaamheid. 

Waar is hier de Godsvrede — 
geaktualiseerd tot het tegen
woordig zo welluidende „ver
draagzaamheid" — ? Is het niet 
geboden het bestaan van andere 
meningen te erkennen, ook 
w^anneer deze indruisen tegen 
de eigen opvatting ? 

Pdj verwijt het VB dat ze de 
bedevaart £ils propagandamid
del wil benutten. Geheel on
terecht is deze opmerking waar
schijnlijk niet. Alaar heeft de 
VU diezelfde techniek niet ja
renlang toegepast? En is het 
dan niet logisch dat ook andere 
Vlaamsgezinde partijen deze 
mogelijkheid toepassen ? 
Schuilt hier hypokrisie bij het 
komitee ? 

Wanneer men met bepaalde 
prorgranunapunten vjui het 
Blok geen vrede kan nemen, 
omdat deze in strijd zijn met het 
Ijzertestament, dan is het aan 
de orde propaganda op basis 
daarvan van de weide te vereren. 
Maar hetzelfde zou kunnen in
gebracht worden tegen de VU, 
want is zij nog het middel tot de 
Vlaamse onamankelijkheid ? 

Wanneer iedereen van -wie de 

idealen niet tot op de graat 
zuiver zijn, gevraagd w^ordt 
thuis te blijven, zal het vlug 
gedaan zijn met de bedevaart. 
Daarom een oproep tot w^eder-
zijdse verdraagzaamheid aan 
het adres van Mie Vlaamse po
litieke en/of kulturele belangen-

vanwege het Vl.Blok is. Op 
zulke wijze een hoogbejaarde 
man lastig te VcJlen en te ter
gen? 

groepen! 
Stijn Paemelaere, 

St.-Truiden 

KONFRONTATIE 
Toen ik in Diksmuide na de 
bedevaart afscheid genomen 
had van Bert Anciaux w^erd ik 
door een drietal van het Vl.Blok 
clangesproken. Zij verwonder
den er zich over dat ik mij 
ophield met mensen van de VU 
en bij hen nog niet aangesloten 
^vas! Ik draag het Berken
kruisje en het VOS-speldje. 

Als Oud-Oostfronter heb ik on
middellijk de handschoen op
genomen en hen gewezen op het 
feit, dat ik als voorzitter van de 
VWG-afdeling Middelkerke 
mij als een verdraagzaam ie
mand gedraag. 

Toen de gespreksvoerder begon 
door te drammen over de twijfel 
van mijn „echt Vlaams zijn" 
w^erd het mij te gortig. Ik ant
woordde dat ik van ,,'n Blanc 
Bec" van 't Vlaams Blok geen 
lessen te krijgen had omtrent 
Vlaamse overtuiging. 

Als dat de uitdrukking van 
„Eerbied voor de Grijze Haren" 

G. Boterman, 
Middelkerke (SUjpe) 

BEVRIJDING 
Uitgerekend bij het begin van 
de bevrijdingsfeesten lukt de 
Waalse PS-topman Dehousse 
erin om Vlaanderen te beledigen 
en te vernederen. Dit moet ons 
volk reeds sedert 1830 onder
gaan. Nu pas begrijp ik beter 
dan ooit de vaak edele motieven 
voor de kollaboratie en zeg met 
des te meer overtuiging: geen 
bevrijding zonder amnestie! 

Dehousse lapt de koninklijke 
oproep tot verzoening vierkant 
aan zijn laars. Dehousse spot 
met Vlaanderen. 

Als de Vlaamse regering, en ook 
de Vlamingen in de nationale re
gering deze vernederingen zo 
maar slikken, dan schaam ik mij. 

Moet Dehousse (zoals Vanden-
brande destijds) nu ook op het 
matje komen in Laken ? 

Arm Vlaanderen — dat zich tot 
op het bot moet laten verne
deren ! Op deze Waalse arro
gantie past slechts één ant
woord : radikale boedelschei
ding en meer dan ooit amnes
tie! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

OOSTFRONT 

U zult begrijpen dat uw reeks 
,,Terug naar net Oostfront" ve
len interesseert. Ook mij, nog 
meer als u weet dat mijn ge
boortejaar 1924 is. Ik kan met 
veel akkoord gaan en kan be
grijpen als men zegt ,,WLr haben 
es nicht gewusst". Deze die wel 
iets wisten en dachten dat het 
erg was vielen bedrogen uit 
•want het was schandalig erg. 

Ik ben het echter niet eens met 
J a n Vinex, waar hij de lucht
aanvallen op de Duitse steden 
aanhaalt, hij mag niet ^villen 
vergeten dat deze vergeldings-
aanvjillen waren. 

Aüsschien even zijn geheugen 
opfrissen: 1940 Doornik 2.000 
doden in 10 minuten, zonder 
reden. Coventry volledig plat, 
10.000 doden. Warschau: vol
ledig verwoest 200 tot 250.000 
doden. Het hedje „Bommen op 
Engeland" was een hit, men 
zong het in 1941 te Dresden... 

Oorlog is gemeen en er zijn geen 
mooie kanten aan. Ikzelf was in 
1945 zeer tevreden dat Japan 
zich door de atoombom moest 
overgeven. Nu besef ik dat het 
niet mooi was, maar in het om
gekeerde geval ware ik mis
schien bij de doden gew^eest. 

Fr. Aelvoet, Ronse 

ZOEKERTJE 
- T E K O O P : Vlamingen kom 
in Brussel wonen! Apparte
ment te koop te Sint-Aga-
tha-Berchem, één van de 19 
Brusselse gemeenten. Uitste
kende verbinding met het cen
trum, Vlaamse scholen op loop
afstand, in een rustige straat, 
gelijkvloers met 4 slaapkamers. 
Info: Ciha Van der Spurt, tel. 
014/51.59.40. 

- T E K O O P : Aanhangwagen 
voor reklame te koop, panelen: 
2X2,5X2,5m groot met verhch-
tingspots, luidsprekers, verster
ker en cassetterekorder, voor 
een prijsje van 15.000 fi". Info: 
Servaes, 052/33.49.55, Sint-
Amands 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scKeld-
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. D e 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

Brieven worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebrui
ken. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vi)ftiuizen) 
Tel 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 05441.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE > 
woonverlichtirtQ 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-ooslkamp> 
K 050 35 74 04 ,^ 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wij hebben hart en li|d voor U 

Gordijnen en Overgordijnen 

De beste n:ierken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WU EN DE 
TOEKOMST 

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
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr 

liet ^aliitöljutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover ui^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050-3430 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 peis 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-mmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeestiop 
Altannlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

HÖ 
N.V. ZAKENKAhTTOOR 

HERMAN STEENHOUOT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

\ ^ / IB 9200 schoonaarde 
dendennonde 

062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformuheren 
boekdruk 
direct mail 
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ÜITSMIJIR 
ENQUÊTE TEST-AANKOOP OVER HUISVUIL EN OPENBARE NETHEID 

GEMEENTEBESTUREN BEPALEN TEVREDENHEID 
OVER OPHALING VAN HUISVUIL 
Tedt-Aankoop onderzocht via. een enquête hoe het probleem 
uan het huLfvud wordt aangepakt in de gemeenten en vooral 
wat de bewoners ervan denken. Het tevredenheiddonderzoek 
werd enkel onder leden van de Verbruikeröunie gehouden. 
De 50 grootöte gemeenten van het land, waarvan 22 in 
Vlaanderen en Wallonië en 6 in het BruJdeb Hoofd-
étedelijk Gewekt, werden ondervraagd. Welke dienstver
lening bieden gemeenten hun inwoner^) op het vlak van 
ophaling en verwerking van huisvuil? Uit het onderzoek 
blijkt dat 86% van de ondervraagde menöen delektieve 
inzameling belangrijk vindt. Niet iedereen üi echter 
tevreden met de openbare netheid. En u ? 

E
lke inwoner produceert 1 tot 
2 kg huisvuQ per dag. Alles 
samen komt dit neer op jaar
lijks 280 kg per inwoner in 

Wallonië, 392 kg in Vlaanderen 
en 515 kg in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De an
dere lidstaten van de EG pro
duceren een gelijkaardige hoe
veelheid afval, de Amerikanen 
liefst 800 kg per inwoner per 
jaar. Het huisvuU, dat voor de 
helft bestaat uit plantaardig af
val (groenten, fruit en tuinaf
val), vertegenwoordigt slechts 
10% van de totale afvalberg. En 
die afvalberg blijft jaarlijks met 
2 a 3% toenemen. Alinder afval 
produceren wordt dus de bood
schap. Dit kan door overver-
pakkingen te vermijden, her
bruikbare verpakkingen te ge
bruiken en thuiskomposteren 
aan te moedigen. Nochtans zul
len de gezinnen steeds weer een 
zekere hoeveelheid afval op 
straat blijven zetten. 

VUILNISZAK 

Uit de samenstelling van de ge
middelde huisvuilniszak leren 
we dat nog heelwat huisvuil niet 
selektief w^ordt opgehaald of 
naar kontainerparken wordt ge
dragen. 50% groenafval, 16% 
papier en karton, 4% glas, 8% 
kunststoffen, 3% metalen en 
19% diverse afvcd vindt u we
kelijks bij de gemiddelde Vla
ming in zijn vuilniszak. Te Brus
sel wordt 94% van dit afval 
verbrand in de oven van Ne-
der-Over-Heembeek, in Vlaan
deren wordt ongeveer 56% ver
brand en 34% gestort, dit in 
tegenstelling tot Wallonië waar 
maar liefst 70% wordt gestort. 
De keuze voor storten of ver
branden van afval is een dis-
kussie op zich. Steeds meer 
mensen verzetten zich tegen 
deze vormen van afvalverwij
dering, met zozeer vanuit mi
lieu-overwegingen dan wel om
wille van sociale en leefbare 
redenen. Niemand woont graag 
in de buurt van verbrandings
ovens of stortplaatsen. En al
hoewel de jongste jaren heel w ât 
inspanningen geleverd werden 
om het huisvuil selektief op te 
halen en het sluikstorten tegen 
te gaan, zitten we zeker nog niet 
aan het einde van de moge
lijkheden. Voorkoming van af
val zal lonend moeten worden 
en producenten moeten aange
zet worden tot het produceren 
van minder afval. 

KRITISCH 

De enquête van Test-Aankoop 
heeft niet de pretentie om als 
basis te dienen voor een beleid 
met betrekking tot afval en 
openbare netheid. Wel krijgen 
toekomstige burgemeesters en 
schepenen nuttige informatie 
om op dit vlak zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de wen
sen van de inwoners. Het is niet 
toevallig dat deze enquête 5 
^veken voor de gemeenteraads
verkiezingen gepubliceerd 
wordt. Nochtans mag het hele 
onderzoek ook niet overroepen 
•worden. Op de eerste plaats 
heeft Test-Aankoop zich enkel 
beperkt tot de 50 grootste Bel
gische gemeenten. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de 
resultaten vermelden dat deze 
gemeenten praktisch allen een 
be^vaakt kontainerpark heb
ben. 

Alaar hoe is het gesteld in de 
kleine gemeenten? Hoe effici
ent wordt daar het huisvuil se
lektief verwerkt? Ten tw^eede 
kan Test-Aankoop niet rond het 
feit dat enkel en alleen eigen 
leden werden ondervracigd met 
betrekking tot huisvuüophcding 
en openbare netheid. Auteur 
Joost Vandenbroucke heeft ge-
Kjk wanneer hij zegt dat een 
respondent in Charleroi wel
licht vergelijkbaar is met een 
respondent in Dendermonde, 
maar is deze bevraging niet te 
sterk gericht naar te kritische en 
te gemotiveerde mensen om dit 
onderzoek te extrapoleren naar 
Vlaanderen toe ? Test-Aan-
koopdirekteur Walter HUgers 
bevestigde dat het onderzoek op 
de eerste pleiats een vergelijking 
wenste te maken tussen de ge
meenten onderling. 

DE RESULTATEN 

Hoe groot is de tevredenheid 
van de inwoners over de doel
treffendheid van de geboden 
dienstverlening i.v.m. huisvuil 
en openbare netheid? Bij de 
verwerking van de VTcigenlijsten 
werd vastgesteld dat de tevre
denheid vooral wordt bepóiald 
door de gemeenten waarin men 
w^oont en niet door andere fak-
toren zoals leeftijd, geslacht, 
aard van de woning, scholings
graad, enz. Het beleid van het 
gemeentebestuur is dus belang
rijk. 

De tevredenheid van de inwo
ners is niet dezelfde voor alle 

JaarLljkö produceert u bijna ^00 kg huuivuiL Maar het huuvaii vertegenwoordigt ölechtd 10 % van de 
totale afvalberg. 

bestanddelen van het huisvuil. 
Over de ophaling van het ge-
vî one huisvuil is men het meest 
tevreden (78%), over kunststof
fen het minst (22%). Opvallend 
is ook dat wie moet betalen voor 
zijn vuilniszakken minder te
vreden is. De prijs kan ove
rigens sterk verschillen: van 3,5 
fr. te Leuven tot 30 fr. in Moes-
kroen. Niet minder dan 88% 
vindt de frekw^entie van op
halingen voldoende. Ophahn-
gen zijn voor de meeste mensen 
ook de beste manier om grof 
huisvuil weg te krijgen. Glas 
daarentegen w^ordt dan weer 
naar kontainers gedragen. 
Slechts 16% geeft zijn glas nog 
mee met het huisvuil. Gemid
deld staan er nu reeds 8,3 glas-
kontainers opgesteld per 10.000 
inwoners. Voor papier (53%), 
metalen (36%) en kunststoffen 
(36%) is er nog een sterke vraiag 
naar ophaling. 
Globaal vinden 86% van de on
dervraagden het selektief inza
melen zeer belangrijk. 7% Ugt er 
niet van wakker. Maar slechts 
28% is tevreden met de selektieve 
inzameling van het huisvuil. 42% 
is zelfs ontevreden. Schort er iets 
aan de dienstverlening of zijn 
mensen enkel lui? De afzon-
derhjke ophaJing geniet immers 
de meeste voorkeur, gevolgd door 
het wijkkontainerpark, het ge
meentelijk kontainerpark en spe
ciale kontainers. De konsument 
verkiest dus de gemakkelijkste 
oplossing maar wil zijn afval lie
ver naar kontainers brengen dan 
het met het gewoon huisvuil mee 
te geven, te verbranden of te 
bewaren. Hij wil dus wel degehjk 
dat er iets zinvol met zijn afval 
gebeurt. 93% vindt trouwens 
wijkkontainerparken een goed' 
sisteem om huishoudelijk afval in 
te zamelen. Maar 58% vindt dat 
ze niet snel genoeg worden ge
ledigd. Er is dus een zeker on
genoegen over de openbare net
heid. 

OPENBARE NETHEID 

De openbare netheid draagt on
getwijfeld bij tot de kwaliteit 
van het leven. In het algemeen is 
4 1 % van de ondervraagde in
woners tevreden over de open
bare netheid in zijn gemeente. 
Het is uiteraard gemakkelijker 
om een rijke voorstad net te 
houden, dan een stad die erg te 
lijden heeft onder de ekono-
mische krisis, met een laag ge-
middeldd inkomen en een ver
ouderd woningbestand. De 
ekonomische fsiktor verklaart 
echter niet alles. Ook de in
spanningen én de discipline van 
de in-woners spelen een rol. 

Ongeveer 55% van de inwoners 
vindt dat de parken en straten er 
net bij liggen. Dit is echter sterk 
plaatsgebonden. Zo vinden 
liefst 97% van de Bruggelingen 
hun parken net, terwijl het As-
tridpark te Anderlecht ronduit 
negatief wordt beoordeeld. 
Hondepoep is vooral in de grote 
steden een probleem. 

Opvallend is dat 55% van de 
ondervraagden w^eet dat op be
paalde plaatsen in zijn gemeente 
aan sluikstorten wordt gedaan. 
Doet de gemeente w êl voldoende 
inspanningen om het sluikstorten 
tegen te gaan? E^n verdeeld 
beeld wordt opgehangen omtrent 
reklamepanelen. 43% vindt dat 
het straatbeeld vervuild wordt 
door grote reklamepanelen, 46% 
vindt van niet. 18% vindt dan 
weer dat het straatbeeld geschon
den wordt door leegstaande wo
ningen. Bedekken de reklame
panelen de krotten? 

KOSTPRUS 

De gemeentelijke dienstverle
ning voor een propere en mi-
heubewxiste gemeente is nooit 
gratis. De gemeenschap betaalt 
altijd, \veze het onder de vorm 
van een bijzondere heffing, een 
gemeentelijke belasting, een be-
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drag per vuilniszak of subsidies 
bij een proefprojekt. De ge
middelde kostprijs voor een mo
delgezin - 4 personen die 100 
vuilniszakken vullen per jaar -
bedraagt 2.396fr per jaar. De 
algemene tevredenheid w^ordt 
niet beïnvloed door de prijs. De 
enquête wijst uit dat de mensen 
bereid zijn een redelijke prijs te 
betalen voor een goede dienst
verlening. Opmerkelijk is ook 
dat twee derde vindt dat er een 
verband moet zijn tussen de 
hoeveelheid afval die een gezin 
produceert en de belasting. 

HEEFT ALLES WEL ZIN? 

De enquête van Test-Aankoop 
toont aan dat de inwoners vin
den dat hun huisvuil een nuttige 
bestemming moet krijgen en dat 
ze bereid zijn om deel te nemen 
aan selektieve inzameling. En 
dit door gebruik te maken van 
kontainers, door het zelf kom-
posteren of door het betalen van 
een redelijke prijs voor een doel
treffende dienstverlening. 

Maar deze enquête vertelt ook 
dat 62% één of andere reden 
heeft tot klagen over de se
lektieve inzameling van het 
huisvuil. 59% is niet tevreden 
over de openbare netheid. Er is 
dus nog werk aan de winkel 
voor de nieuwe verkozenen. 

Met deze enquête is natuurlijk 
niet alles gezegd. Nu de se
lektieve inzameling steeds meer 
veld wint en de bevolking er 
aktief aan meewerkt, rijst de 
vraag wat er in feite gebeurt met 
het opgehaalde glas, papier en 
plastiek. Meestal zijn deze ma
terialen recycleerbaar, maar 
worden ze gerecycleerd ? Het is 
belangrijk de mensen te infor
meren over de zin van hun 
inspanningen. 

Koen T'Sijen 
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