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EIEREN VOOR 
ZUN GELD? 

O
p 100 ondervraagde Vla
mingen bekennen er 53 dat 
zij nooit een boek lezen. 
Dat en nog veel meer blijkt 

uit een groots onderzoek naar 
het lees-, koop- en leengedrag 
waarvoor de Vlaamse minister 
van Kuituur de opdracht gaf. 
Blijkt uit het onderzoek dat de 
niet-lezers vooral oudere Vla
mingen en lager geschoolden 
zijn, maar ook 23% volksgenoten 
die een hogere opleiding achter 
de rug heboen. 
Maar niet aUes uit het onderzoek 
is negatief, de jeugd leest wel 
graag een boek. Van de kinderen 
tot 14 jaar verslindt haast de helft 
één boek per week en driekwart 
één boek per maand. Vanaf die 
leeftijd gaat het lezen bergaf. 
Van de Hollandse romancier 
Heere Heeresma is de uitspraak 
dat „alles moet aangeleerd wor
den, ook lezen." Laten wij daar
mee beginnen. Zoals met zoveel 
zaken is onderwijs ook aan lees-
kultuur gebonden. Wie van ons 
kan zich herinneren geen leraar 
of lerares die uitzonderlijke in
spanningen deed om leerlingen 

VOORSTELLEN TEGEN POLITIEKE 
VERSNIPPERING 

VAN AFSCHAFFING 
STEMPLICHT 
TOT KIESDREMPEL 
De verkiezingen van 9 oktober hebben veel politici in de 
traditionele partijen weer een kater bezorgd. Vooral het 
dukded van extreemrechts in Vlaanderen en Wallonië, de 
opkomdt van zgn. folkloruitidche partijen en de algemene 
politieke versnippering die een degelijk lokaal bestuur heten 
te bedreigen, vormen het doelwit van de hervormers van de 
kie<twetgeving. Het L) nu eenmaal veel makkelijker om de 
symptomen te bestrijden dan de ziekte zelf. 

Over de afschaffing van de op
komstplicht groeit in politieke 
middens langzaam een konsen-
sus. De Volksunie pleit sedert 
het kongres van Leuven (1993) 
voor de afschaffing van de ver
plichting om zich bij verkie
zingen naar het stemhokje te 
begeven (de "aanbiedings-
plicht"). 

Vooral uit CVP-hoek horen we 

de vi'eg naar het lezen te wijzen ? 
En aan welke lesuren hebben 
velen de beste herinnering? 
Toch aan de stonden waarop 
verteld of voorgelezen werd! 
Lezen opent het raam op de 
wereld, scherpt de verbeelding 
aan en kreëert de goesting om 
zelf de eigen gedachten en fan
tasie onder woorden te brengen. 
Men moet ons terechtwijzen als 
onze indruk fout is, maar de 
mening is sterk dat in het huidig 
onderwijs deze discipline onvol
doende gekoesterd wordt. 
Tweede oorzaak voor de neer
gang van de leeskultuur is de 
aanwezigheid van de elektroni
sche media die de vrije tijd zijn 
gaan invullen. 25 TV-stations ko
men van de vroege ochtend tot 
de late nacht (en soms dag en 
nacht!) vlot in de huiskamers 
binnen en eisen al onze aandacht 
op. De geschreven media spelen 
in op dit aanbod en versterken 
aldus de drang om te kijken. 
Men begrijpe ons niet verkeerd. 
Wij vinden televisie nog steeds 
een wonder, een geschenk, een 
weldaad; maar de dag dat het 
medium ons leven bepaalt en niet 
andersom is het wel even tijd om 
de zaken opnieuw hun juiste 
plaats te geven. 

Zo vinden wij de komst van de 
regionale TV-stations een mooie 

tegenw^oordig een aantal voor
stellen die verder gaan dan de 
afschaffing van de kiesplicht. 
Onmiddellijk na de recente ver
kiezingen vond premier De-
haene het al nodig om hardop na 
te denken over de invoering van 
een kiesdrempel. CVP-vice-pre-
mier Herman Van Rompuy re
ageerde afwijzend. De invoe
ring van een kiesdrempel zou de 
kleine Vlaamse lijsten in Brussel 

zaak, hun zendtijd is beperkt, 
hun opdracht omschreven, zij 
kunnen een positieve bijdrage 
leveren om mens en streek nau
wer bij mekaar te brengen. Maar 
wij houden ons hart vast als de 
zoveelste kommerciële zender 
wordt aangekondigd en onom
wonden zegt op een doelpubliek 
tussen de 15 en 44 jaar te mikken. 
15 jaar, niet toevallig de leeftijd 
waarop de meeste jongeren af
haken wat het boekenlezen be
treft! 

In deze samenhang is het nuttig 
te wijzen op de positieve rol die 
televisie in het algemeen en 
openbare televisie in het bie-
zonder kan en moet spelen. TV 
als gangmaker voor een nieu^ve 
leeskultuur zou toch mooi zijn, 
maar beperkt zich vandaag al te 
vaak tot eigen en ingevoerde 
pulp die de kijkcijfers de hoogte 
injaagt en dus de reklameboeren 
interesseert. Programma's 
waarin o.m. het betere ooek aan 
bod komt zijn zeldzaam en als zij 
er dan al zijn doorgaans door een 
handvol gelijkgezinden geniet
baar. Wie b.v. het schaarse 
vleugje poëzie dat de BRTN 
brengt waardeert moet haast tot 
middernacht wachten om het te 
horen. Enzovoort... 

Wat kan een politieke partij als 
de Volksunie inbrengen om deze 

Het heeft er veel van weg dat de melduigöpikht bij de verkuzmgen, die 
zo'n lange traditie kent, afgeschaft zal worden. 

in moeilijkheden brengen. 

Als alternatief schoof Van Rom-
puy het verbod op onvolledige 

evolutie te keren ? Heel wat! In 
het eigen parlement, dat de voog
dij heeft over de openbare om
roep, moet zij het opnemen voor 
de publieke televisie en radio. 
Joernalist Jos Bouveroux heeft 
onlangs de problemen, maar ook 
de troeven van de BRTN be
schreven. Als morgen het debat 
van start gaat zou het goed zijn 
dat naar hem en zijn koUegas 
geluisterd wordt. 
Ook voor andere media moeten 
VU'ers in de spits staan. Het 
geschreven woord is een pijler 
van onze kuituur, een vaste 
waarde. Om onze kuituur te 
schragen maar ook om deze te 
laten overleven. Willen wij niet 
verworden tot voltijdse, kritiek
loze kijkers naar ondermaatse 
programma's en reklamespots 
dan is een warm klimaat voor het 
geschreven woord een nood
zaak. 

Als dit kommentaar te veel 
doembeeld zou zijn dan geven 
wij de lezer een verklaring uit de 
mond van een woordvoerder van 
de Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaamse Boekwezen ter 
overweging mee: ,,De Vlaming 
geeft meer uit aan eieren dan aan 
boeken." Laat dit geen variante 
zijn op... eieren voor zijn geld 
kiezen! 

Maurits Van Liedekerke 

lijsten naar voren. Zo wil Van 
Rompuy het Vlaams Blok en 
verschillende folkloristische lijs
ten een pad in de korf zetten. Op 
verschillende plaatsen hiialden 
het Vlaams Blok en allerhande 
gelegenheidslijsten met een on-
voUedige lijst gemeenteraadsze
tels binnen. 

Van Rompuy wil verder alle 
kiesstelsels gelijkvormig maken. 
Ook bij parlementsverkiezin
gen moet het volgens de mi
nister van Begroting mogelijk 
zijn dat de kiezer zijn stem 
uitbrengt op meerdere kandi
daten van een zelfde lijst, zoals 
nu al mogelijk is bij de gem-
eenteraads- en provincieraads-
verkiezingen. 

In een vrije tribune vond CVP-
voorzitter Van Hecke de tijd rijp 
om de aanbiedingsplicht af te 
schaffen. En om de versnip
pering van het politieke land
schap te beperken, pleit Van 
Hecke (ondanks de bezwaren 
van zijn voorganger) voor een 
kiesdrempel van 5% zoals in 
Duitsland. 

Verder in dit blad leest U een 
bijdrage van VU-fraktieleider in 
de Kamer Herman Lauwerj {zie 
blz. 3). Hij diende een voorstel in 
van verklaring tot herziening 
van de grondwet. Lauwers wil 
artikel 62 van de grondwet wij
zigen, waardoor de kiesplicht 
kan afgeschaft worden. 
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• Stel je even in de plaats 
van de PR-man van de Ka
naaltunnel. J e vult een Eu
rostar-trein met een 400-tal 
joernalisten voor een ritje van 
Londen naar Parijs onder het 
kanaal. De trein weigert 
dienst. Na een uur vruch
teloos gefoeter moeten alle 
joemalisten noodgedwongen 
overstappen op een ander 
treinstel. Hoe diep zou je on
der de grond kruipen ? 

• De Luikse Orde van ge
neesheren schorste voor de 
tweede keer een arts omdat 
hij meegew^erkt heeft aan een 
onderzoek van Test Aankoop 
over de klinische laboratoria. 
Het onderzoek leert dat 
slechts een kwart van deze 
labs degelijke bloedanalyses 
aflevert. Volgens de arts dis-
krediteerde arts met haar me-
dewferking haar beroep, en 
maakte ze misbruik van ge
meenschapsgeld. In Vlaande
ren kreeg dokter Je f Deloof, 
de voorzitter van het Vlaams 
Eierstelijnsoverleg, een 
blaam. 

• De Vlaamse regering heeft 
een plan klaar om een tweede 
telekomnet uit te bouwen, 
naast dat van Belgacom. De 
bestaande kabelinfi-astruk-
tuur moet er de basis van 
vormen. Er is een investering 
mee gemoeid van 21 tot 54 
miljard ft-ank. 

• Een kwalitatief onderzoek 
van de Antwerpse arbeids
markt bracht een waterval-
e£fekt aan het licht in de 
bediendensektor. De voltijd-
sen gaan deeltijds -werken, en 
de aan-wezige deeltijdsen 
worden ontslagen. 

• Voor de laaggeschoolden 
blijken spontane sollicitaties 
en tips uit de vriendenkring 
evenveel kans op werk te 
geven dan personeelsadver
tenties in de kranten. 

• Tijdens het eerste week
end dat Max in de bioskoop 
te zien was, werd de film met 
Jacques Vermeire al door 
94.000 Vlamingen bekeken 

• Het Vlaams Blok heeft la
ten weten dat de Krediet
bank afstand neemt van de 
Hitler-affiches die voor de 
verkiezingen opgehangen 
werden in opdracht van het 
Antwerps Beraad, -waain de 
KB vertegenwoordigd was. 
Een Blok-parlementshd had 
ermee gedreigd zijn spaar
centjes uit de KB-kluizen 
weg te halen. 

H Twee pasverkozen Vlaams 
Blokkers uit Beringen keren 
hun partij al de rug toe. Ze 
gaan als onafhankelijken ze
telen. De twee zijn plots (na 
de Hitler-affiches?) tot de 
bevinding gekomen dat ze 
het niet eens zijn met de 
racistische standpunten van 
de ekstreemrechtse partij. SP 
en VLD wezen een mogelijke 
samenwerking voor de ko-
alitievorming met de over
lopers af. 

• Brussel en Wallonië blij
ven geteisterd door het pro
test van de Waalse studen
ten. Dat komt er nu eenmaal 
van wanneer men kontrover-
siële ingrepen wil doorvoeren 
in het hoger onderwijs op een 
ogenblik dat de studenten 
nog alle tijd van de wereld 
hebben. Het dekreet Lebrun 
werd intussen wei gestemd. 

COLLIGNON 
Hoe sterk de politieke kuituur 
vandaag in de Belgische deel
gebieden uit elkaar loopt, werd 
op magistrale wijze geïllu
streerd door de Waalse gewest
president Rübert Colli^non. Deze 
PS-er vond in een antwoord op 
interpellaties in de Waalse ge
westraad politieke benoemin
gen normaal, gerechtvaardigd 
en zelfs gezond. 

De aanleiding voor de inter
pellaties (van PRL en Ecolo, de 
Waalse oppositie) vormde een 
benoemingstrein van een zeven
tigtal direkteurs-generaal, in-
spekteurs-generaal en direk-
teurs in het Waalse gewest. De 
Waalse regering sprak af hier
voor de verdeelsleutel 2 PS/1 
PSC te hanteren. 

CoUignon ziet geen graten in 
deze politieke benoemingen. 
Het is in ons land al altijd zo 
gegaan, de benoemden zijn be-
k-waam, de administratie moet 
de afspiegeling vormen van de 
demokratische krachten in het 
land, en zo verder. Bovendien 
komen amper 16 van de 70 be
noemden van buiten de admi
nistratie. 

AMNESTIE 
Volgens enkele bronnen kw^am 
de speciale kommissie van de 
Vlaamse Raad die belast is "met 
het opmaken van een inventaris 
van de sociale en menselijke 
gevolgen voor de slachtoffers 
van de oorlog, met name ook 
van de Spaanse burgeroorlog en 
voor de getroffenen door de 
repressie" tot het besluit dat de 
Vlaamse regering een soort van 
bijstandsregeling kan uitwer
ken voor de repressieslachtof-
fers. De kommissie met de on
mogelijke naam vergaderde 
achter gesloten deuren en wis
selde van gedachten met de Ant
werpse hoogleraar Karet Rtman-
que. 

Deze slachtoffers van de re
pressie zouden -wel een "bie-
zonder nadeel" moeten kunnen 
bewijzen dat rechtstreeks ver
band houdt met de bewuste 
periode. De Vlaamse Raad zou 
bijstand kunnen verlenen via 
een raamdekreet, waarin bvb. 
een regeling opgenomen -wordt 
voor mensen die geen volledige 
beroepsloopbaan kunnen voor
leggen en daardoor pensioen
inkomsten derven. Hiervoor 
werd in de begroting al een 
bedrag opgenomen. 

KOMMUNIE 
Er roert \vat in het diepe ka-
tolieke Vlaanderen. Steeds meer 
priesters spreken zich min of 
meer duidelijk uit tegen de 
openstelling van het ambt voor 
gehuwden en vrouwen. Zoals 
bekend verzet de huidige paus, 
Johannes Paulus II, zich hals
starrig tegen zo'n nieuw^lichte-
rij. 

Maar niet alleen aan de basis 
rijst verzet tegen de konser-
vatieve richtlijnen van de paus. 
Het bisdom Brugge kondigde 
aan dat het niet zinnens is een 
recente richtlijn van de paus 
letterlijk na te leven. In een brief 
van het Vatikaan staat dat her
trouwde katolieken van de eu
charistieviering uitgesloten blij
ven. De priesters worden hierbij 
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aangemaand om voor de bur-
gerwet hertrouwde katolieken 
de kommunie te weigeren. 

Volgens de paus bevinden ge
scheiden mensen die een tweede 
burgerlijk hu^velijk aangaan 
zich immers in een situatie die 
objektief in strijd is met Gods 
wetten. De brief van het Va
tikaan vindt het verder onaan
vaardbaar dat het persoonlijk 
geweten van elk individu ge
rechtigd is over deze kwestie 
zelf te oordelen. 

Voor de brief van het Vatikaan 
rondgestuurd werd, had de 
Gentse bisschop in een bisdom-
publlkatie de uitsluiting van 
hertrouwden van de kommunie 
al "ondraaglijk" genoemd. De 
bisschop liet na de ontvangst 
van de Vatikaan-brief -weten bij 
zijn standpunt te blijven. Het 
Gentse bisdom is van mening 
dat hertrou^vde of gescheiden 
gelovigen niet moeten veroor
deeld worden, maar begeleid. Ze 
hebben gewoonlijk moeiLjke tijden 
achter de rug en hebben dteun nodig 
om zich opnieuw ment) te voelen in de 
samenleving. 

Het bisdom Brugge stuurde na
dat het de brief van het Vatikaan 
ontrvangen had een verklaring 
naar het Westvlaamse weekblad 
De Weekbode waarin staat dat het 
niet de ge-woonte is dat priesters 
de kommunie weigeren, aan
gezien zij onmogelijk de kon-
krete situatie kunnen kennen 
van de gelovigen die zich voor 
de kommunie aanbieden. De ver
antwoordelijkheid ligt bij de persoon 
die zich aanbiedt voor de H. Kom
munie, zegt de verklaring van 
het Bisdom Brugge. De Bel
gische bisschoppenkonferentie 
spreekt zich over de brief van 
het Vatikaan uit op 8 november 
a.s. 

VLAREM II 
De Raad van State verwees het 
Vlaamse milieuvergunningsre
glement Vlarem II naar de prul-

lenmand. Dit reglement regelt 
hoofdzakelijk de vergunnings
voorwaarden voor de milieu
vergunningen, -waarvan de pro
cedure in Vlarem I vastgelegd 
-was. De Raad van State had 
ruim -vier jaar gedaan op een 
advies over Vlarem I. Omdat 
toenmahg minister van Leef
milieu Kelchtermans, die in de 
nieu-we Vlaamse regering op
gevolgd \verd door De Batselier, 
het risiko niet meer wou lopen 
dat ook Vlarem II, een kanjer 
van 864 bladzijden, dit lot zou 
beschoren zijn, -vroeg hij voor 
Vlarem II hoogdringendheid. 

De publikatie van Vlarem II 
bleef echter uit. Ingewijden wij
ten het uitblijven van de pu
blikatie aan de -wissel op het 
departement Leefmilieu. Reeds 
in het voorjaar van '92 -werd 
gepleit voor een snelle publi
katie van Vlarem II, onder meer 
uit vrees dat de Raad van State 
zou struikelen over de inge
roepen hoogdringendheid. De 
-vrees -werd nu bewaarheid. 

De Batselier -werd immers ge-
konfronteerd met aanzwellende 
kritiek op het Vlarem Il-regle-
ment van zijn voorganger. Hij 
besloot een nieu-we adviesronde 
te starten om er o.m. de grootste 
juridische blunders uit te halen. 
De Vlaamse regering kwam 
overeen om Vlarem in zijn ge
heel in 1993 grondig te eva
lueren en bij te sturen. 

De uitspraak van de Raad van 
State w âs voorspelbaar. Het ge
kissebis tussen De Batselier en 
Kelchtermans brengt geen zo
den aan de dijk. De Vlaamse 
regering heeft al puik -werk ge
presteerd op milieuvlak. Dat de 
Vlaamse ministers be-wijzen op 
dezelfde weg te willen verder
gaan. 

LEZEN 
Het gaat niet goed met de 
Vlaamse leeskultuur. Meer dan 
de helft van de Vlamingen leest 

zelden of nooit een boek. Zo'n 
dertig procent kan men regel
matige lezers noemen. Zij lezen 
minimum één boek per maand. 
Een grootscheepse onderzoek 
naar de leesgewoonten van de 
Vlamingen brengt nog andere 
onthutsende feiten aan de op
pervlakte. Slechts 23% koopt 
één boek per maand. De niet-
lezers zijn vooral terug te vinden 
in de oudere lagen van de be
volking en bij de lager opge
leiden, al leest ook 23% van de 
Vlamingen met een hogere op
leiding nooit een boek. 

De jeugd leest gelukkig nog wel. 
Van de kinderen tot 14 jaar leest 
45% één boek per -week, en 7 1 % 
één boek per maand. Het lezen 
daalt -wel met de leeftijd. De
tectives en science-fiction vor
men de geliefkoosde tema's van 
de Vlaamse lezer. 23% van de 
boeken die de respondenten op 
het ogenbhk van de ondervra
ging lazen behoren tot die twee 
genres. 

GREENPEACE 
De internationale milieuorgani
satie Greenpeace is in opspraak. 
Greenpeace w âs jarenlang een 
van de milieubewegingen die 
met sprekende akties de gunst 
van het publiek won. De Green-
peace-militanten slaagden erin 
zich een imago aan te meten van 
Robin Hoods voor het milieu. 
Het ledenaantal van Greenpe
ace steeg met sprongen, de in
komsten volgden dezelfde stij
gende lijn. 

Maar de grote sier lijkt de or
ganisatie de das om te doen. Een 
dokumentaire film over de or
ganisatie, De barst m de regenboog, 
levert be-wijzen dat de leiding 
van Greenpeace International 
bijdragen voor mUieukampag-
nes naar geheime bankrekenin
gen sluist. 

Dat Greenpeace niet terug
schrikt om ambtenaren om te 
kopen. Dat de organisatie mi-
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lieuterrorisme als dat van de 
organisatie Earth First finan
ciert. Aantijgingen waarvoor de 
voorzitster van Greenpeace In
ternational geen weerwoord 
heeft. 

De voorzitter van Greenpeace 
België, Olivier Deleuze, weer
legde de beschuldigingen wel. 
Hij verklaart de geheime re
keningen uit zelfverdediging te
gen de tegenstanders van 
Greenpeace, die beslag laten 
leggen op de middelen van de 
organisatie. Met E^rth First 
\verd de samenwerking stop
gezet. Deleuze noemde de do-
kumentaire film een hoogtepunt 
in de lasterkampagne van 
Greenpeace. 

Het achteruitlopende ledenaan
tal van Greenpeace heeft in
tussen wel voor gevolg dat 
Greenpeace International om
wille van besparingen zo'n hon
derd van de duizend werkne
mers moest ontslaan. 

SPELLING 
Het Komitee van ministers van 
de Taalunie heeft volgens De 
Standaard de laatste knopen 
doorgehakt in het dossier van de 
spellinghervorming. De pro
gressieve spelling wordt defi
nitief afgeschaft na enkele 
kleine ingrepen in de voorkeur

spelling. Naar verluidt namen 
de ministers de adviezen van de 
Taaladvieskommissie inzake de 
spelling zo goed als integraal 
over. 

Dit houdt in dat slechts een 
beperkt aantal c/k-inkonse-
kwenties beslecht wordt. "In-
sekt" wordt weer insect. Hon
deweer is korrekt, maar ook 
hondenhok. Tegenstrijdigheden 
als choqueren en confisqueren, 
en bruskeren en riskeren blijven 
bestaan. Al bij al een gemiste 
kans. Keurig Nederlands schrij
ven blijft een kwestie van uit
zonderingen blokken. 

VT4 
Weliswaar zonder al een zend
vergunning te bezitten bereidt 
VT4 ijverig zijn geboorte verder 
voor. De kommerciële zender 
plant die geboorte op de kabel 
volgend jaar in februari. Ad
verteren zal tussen de 10.000 
frank (in de late namiddag) en 
de 100.000 frank (in prime-
time) per halve minuut kosten. 

Er komen 13 dagelijkse rekla-
meblokken in de week, en 12 in 
het weekend. VT4 mikt op een 
marktaandeel van 10%. Het 
doelpubliek is de leeftijdsgroep 
van 15 tot 44 jaar, een doorsnee 
van het Radio Donna- en 
Humo-pubhek. Er staat een lan-

ceringskampagne van 60 mil
joen frank in de steigers. 

Er werden ook al enkele kon-
trakten afgesloten met bekende 
Vlamingen die een programma 
krijgen. Walter Grootaerj krijgt 
een muziekprogramma, Yvan 
Heylen een praAtshow, en Ca^ 
Van der Taelen een reportage
programma. Er wordt met en
kele joemalisten uit de pers on
derhandeld over een diskussie-
programma. Vier keer per week 
staat er een speelfilm op het 
menu. 

VOEREN 
Niet iedereen is tevreden met de 
zetelwinst die de Vlaamse hjst op 
9 oktober in Voeren boekte. In 
de nacht van verleden zaterdag 
op zondag hebben onbekenden 
hun ongenoegen over de de-
mokratische uitspraak van de 
kiezer tot uiting gebracht. De 
kerkhofmuur van Sint-Pieters-
Voeren w^erd beklad met Frans-
tahge leuzen, zoals RAL (Retour 
a Liè ge), "Vlaams dehors" en 
"Vive Happart". Voor de ver
kiezingen was de kerkhofinuur 
nog helemaal gezandstraald. Op 
het dak van de kerk prijken in 
het groot de letters F W (Fou-
rons Wallons). Een toeristisch 
infobord voor de kerk draagt de 
wens: Happart au pouvoir. Dat zal 
bij een wens bhjven. 

RECHTVAARDIG 
VLAANDEREN 
De Volksunie bezit méér dan 
350 gemeenteraadsleden. Dat 
zijn er een pak meer dan 
Agalev (229) of Vlaams Blok 
(202). We bezitten zomaar 13 
burgemeesters en een dikke 
50 schepenen. De VU zit in 
Limburg én in Vlaams-Bra-
bant in de bestendige depu
tatie. Dat is het resultaat van 
de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen. OK. Het 
is niet om een gat in de lucht te 
springen, maar het is een ste
vige basis om onze opdracht 
mee verder uit te voeren. 
Want vrienden, onze strijd is 
een strijd tegen onrecht. Een 
strijd voor een rechtvaardig 
Vlaanderen. Overal waar 
deze rechtvaardigheid met de 
voeten wordt getreden moet 
de partij van zich laten horen. 
Honderdduizenden die geen 
werk vinden, tienduizenden 
die armoede lijden, vele men
sen die zich onveilig voelen, 
KMO's die gebukt gaan on
der een te z^vare loonlast, ou
deren die zich zinloos voelen, 
jongeren die geen hoop meer 

hebben. Vlamingen in Brussel 
die vernederd worden, Frans-
taligen die in de rand hun 
wetten opleggen via de taal 
van het geld, federale minis
ters die onze taal en kuituur 
vernederen, een samenleving 
waarin gevoelens uiten een 
zw^akheid is, speelruimten die 
moeten wijken voor naamloze 
betonblokken, mensen die 
uitgesloten worden omwille 
van hun afkomst, onrecht dat 
in de hand wordt gewerkt 
door een trage en slechte 
rechtspraak... Noem maar op. 
Zo kan ieder wel tientallen 
voorbeelden geven. 

Is het dan zo moeilijk om in te 
zien dat een rechtvaardig
heidspartij zoals de VU nog 
enorm veel werk te vervullen 
heeft ? Vooruit dan ! 

c-" :> '^a w 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter 

DEHOUSSE EN DE PROBLEMEN VAN DIT LAND 

Af en toe springen sommige 
Vlamingen nog eens in het 
harnas. Soms is dat terecht, 
soms niet. In de rel die federaal 
minister van Wetenschapsbe
leid Dehotuje (PS) verleden 
week ontketende, was het 
meer dan terecht. De feiten 
zijn intussen voldoende be
kend. Aan het einde van een 
wetenschappelijk colloquium 
over het Belgisch Noordzee-
onderzoek verleden week 
woensdag in Oostende ver
welkomde Dehousse koning 
Albert in het Engels, en hield 
hij een toespraak afwisselend 
in het Engels en het Frans. Er 
kwam geen woord Nederlands 
aan te pas. I^ ter bleek dat 
Dehousse de Nederlandse 
versie van zijn toespraak, die 
door zijn ambtenaren klaar
gemaakt was, wel op zak had. 
Dehousse wou dus bewust de 
Vlamingen provoceren. En 
daarin is hij gelukt. 

VU-Europarlementslid Jaak 
Varu)emeulebroucke, die op de 
bewuste Noordzee-konferen-
tie in zijn thuishaven Oos
tende aanw^ezig was, stapte tij
dens de toespraak van De
housse uit protest op. De 
Westvlaamse Agalev-senator 
Mkhel Maerteiu zat naast Van-
demeulebroucke. Ofschoon 
Agalev er na de konferentie als 
de kippen bij was om via een 
persmededeling te proteste
ren, was Maertens blijven zit
ten. 

Hoe moesten en moeten de 
Vlamingen op zulk een pro-
vokatie reageren? Ze moeten 
het ontslag eisen van De
housse, onmiddellijk. Het is 
bekend dat de PS-minister 
volgend jaar burgemeester zal 
worden van Luik. De Vla

mingen mogen hem zo lang 
niet laten aanblijven als fe
deraal minister. Zijn nakend 
vertrek naar Luik is geen eks-
kuus voor de kaakslag die hij 
Vlaanderen toebracht. 

In een kranleninterview had 
Dehousse enkele maanden ge
leden al verklaard dat hij pas 
Nederlands zal spreken als het 
Vlaamse Voeren naar Wallo
nië overgeheveld Is. Dehousse 
bewees in Oostende dat hij 
daarmee geen loze dreiging 
uitte. Eigenlijk hadden de Vla
mingen hem toen al terecht 
moeten wijzen. Hem duidelijk 
maken dat de Vlamingen zo'n 
streken niet zouden dulden. 

Overigens was de Waalse re-
gionalist, op welk vlak hij een 
objektieve VU-bondgenoot is, 
met zijn provokatie niet aan 
z'n proefstuk toe. In een re
geringsmededeling voor de 
Vlaamse televisiekijkers pres
teerde hij het al eens om uit
sluitend Engels te spreken. En 
recent dreigde hij ermee het 
gerenommeerde internatio
nale centrum voor de navor
sing van de Vlaamse primi
tieven op droog zaad te zetten 
als het zijn naam niet ver
andert in "internationaal cen
trum voor de studie van de 
middeleeuwse schilderkunst 
in het Schelde- en Maasbek-
ken." 

Wat voert Dehousse aan als 
verontschuldiging voor de 
rel ? Dat hij wettelijk niet ver
plicht is Nederlands te ken
nen. En dat de Vlamingen 
steeds meer willen: eerst 
moest alleen de premier twee
talig zijn, dan de voorzitters 
van Kamer en Senaat, dan de 
vice-premiers en nu ook nog 
de gewone federale ministers. 

Dehousse vindt dit kultureel 
terrorume. Waarop hij daar aan 
toevoegde dat hij geen tijd had 
om Nederlands te leren. En 
niet van plan is zich belachelijk 
te maken door gebrekkig Ne
derlands te brabbelen. 

Zijn argumenten illustreren 
zijn hooghartigheid. Het komt 
niet in de geest van Vlaamse 
ministers op om te weigeren 
Frans te spreken omdat ze dit 
niet aksentloos kunnen. We 
herinneren ons levendig het 
abominabele Frans dat toen
malig VU-minister van Ont
wikkelingssamenwerking Ati-
dré Geenj in het begin van zijn 
ambtsperiode sprak. Maar 
André Geens sprak tenminste 
Frans, en schaafde zijn kennis 
van die taal ernstig bij. Op het 
einde van zijn ambtsperiode 
was het Frans van Geens al 
heel wat genietelijker. 

Verschillende partijen, onder 
wie de VU bij monde van Paul 
Van Gremherffen, eisten het ont
slag van Dehousse. De par
tijen van de meerderheid hiel
den zich op de vlakte. Geen 
stoere verklaringen uit de Kei
zerslaan of de Tweekerken-
straat. Daar moef geen teke
ningetje bij: de SP- en de 
CVP-voorzïtter speelden be
wust verstoppertje voor lastige 
joernalisten die om een reaktie 
vroegen. CMV-Flamingant de 
Mrvice Luc Van den Brande 
stuurde een gebelgd brieve 
naar zijn federale koUega De-
haene en eist "maatregelen" 
om een herhaling in de toe
komst te vermijden. 

Nadat de Dehousse-rel geen 
storm in een glas water blijkt 
te zijn, doet Delcroix zijn 
schepje bovenop het CVJP-
protest. Hij keurt de provo

katie van Dehousse af, maar 
vindt dat een oordeel over zijn 
ontslag aan de parlementsle
den toekomt. De Belgische 
premier en kollega-CVP-er 
Dehaene ontstak naar verluidt 
in razernij, niet toen hij De
housse bezig hoorde, maar 
toen hij zijn minister DelcroLx 
bezig hoorde. CVP-voorzitter 
Van Hecke moest de drei
gende regeringskrisis afwen
den, en verklaren dat De
housse „geen regering^krüi) 
waard Li". Wat een vaudeville. 

De CVP, en ook de S P be
seffen beseffen zeer goed 
welke kruciale rol Dehousse in 
de regering Dehaene speelt. 
Dehousse was zelf zo vrien
delijk hen daar in een krant 
aan te herinneren: Dehaene weet 
üok dat ik in Luik - tegen het 
FGTB in — het glühaal pLin heb 
verdedigd. Openlijk het ontslag 
eisen van de happartist is voor 
Van Hecke en Tobback on
mogelijk: dan valt naar alle 
waarschijnlijkheid de rege
ring. 

E^n nieuwe hoofdredakteur 
van een Vlaamse krant, die 
door de meeste opiniestukken 
die hij tot dusver neerschreef 
bevi^ees een echte verrijking te 
zijn voor de Vlaamse pers, 
meende dat de Vlamingen veel 
te hysterisch reageren op het 
Dehousse-relletje. Zich laten 
vangen aan zon dvi'aze pro
vokatie getuigt van een gebrek 
aan zelfbewustzijn. En er zijn 
toch belangrijkere dingen in 
het leven? Natuurlijk zijn er 
belangrijkere zaken dan de ta
len die Dehousse weigert te 
spreken. Natuurlijk is het voor 
een werkloze Vlaming belang
rijker werk te vinden dan dat 
een Waals minister op een col

loquium in Vlaanderen al dan 
niet Nederlands spreekt. 

Diezelfde hoofdredakteur 
vond het verder nodig om in 
een tweede editoriaal gewijd 
aan de rel minister Delcroix 
drie verwijten te maken: a) de 
ministeriële deontologie te 
schenden b) een pre-elekto-
raal spelletje op te voeren en c) 
te getuigen van weinig po
litieke intelligentie. Een 
Vlaams hoofdredakteur die 
het protest van een Vlaamse 
minister tegen de grove en 
zinloze provokatie van De
housse meer afkeurende woor
den waard vindt dan de pro
vokatie zelf, /öM^ Ie faire. 

Dat ook wij Delcroix geen 
doetje vinden, weten onze le
zers. Maar is het terecht het 
Vlaams protest hysterisch te 
vinden? Draai de zaken eens 
om. Stuur een Vlaams minister 
of staatssekretaris, en dat 
hoeft niet eens Delcroix te 
zijn, mimst&T Andre'Baurgeoij of 
staatssekretaris Erik Derycke 
zijn ook al goed, met een toe
spraak in drie talen naar een of 
andere akademische zitting in 
Luik. Laat hem daar dan al
leen Nederlands en Duits 
spreken, toch twee van de drie 
officiële talen in België. Zou 
dit in Wallonië, waar er vol
gens een aantal bronnen gro
tere problemen bestaan dan in 
Vlaanderen, onopgemerkt 
voorbijgaan? En moest zoiets 
niet onopgemerkt voorbij
gaan, zou er dan een Waal de 
Franstalige reakties afdoen als 
een uiting van een gebrek aan 
zelfbewustzijn, vooraleer op
nieuw aandacht te vragen voor 
de échte problemen van onze 
éatnenieving ? 

(Pdj) 
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IN DE WETSTRAAT IS 

IEDEREEN TERUG AAN DE SLAG 
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Het nieuwe parlementair jaar 
werd geopend. C.F. Nothomb 
blijft voorzitter van de Kamer. 
Nothomb benadrukte in zijn 
openingstoespraak dat de par
lementaire instellingen nauw 
moeten betrokken worden bij 
de verdere Europese integratie. 
Frank Swaelen, voorzitter van 
de Senaat, hield een pleidooi 
voor een betere samenwerking 
tussen het parlement en de me
dia. 

Wij keken vooral uit naar de 
intenties van E. Baldewijns, 
voorzitter van de Vlaamse 
Raad. Vanaf volgend jaar zal het 
beleid van het autonome Vlaan
deren door een rechtstreekse 
gekozen Vlaams parlement 
worden uitgetekend. Daarom is 
dit parlementair werkjaar cru
ciaal om mee gestalte te geven 
aan de Vlaamse identiteit. Het is 
in deze geest dat onze parle
mentsleden het komende w^erk-
jaar aanpakken. 

RUANDA 

In de Seneiat pleitte senator 
Nelly Maes voor het opzetten 
van multilaterale hulp omi het 
Ruandese drama niet te laten 
uitdeinen. De VU-senator 
vroeg zich af of hetzelfde ge
beurd zou zijn indien de Bel
gische militairen waren geble
ven : „Ik denk het wel. Maar hoe zal 
een land worden heropgebouwd waar 

ieder kind Li opgegroeid nut een 
trauma? Er beótaat heel wat on
duidelijkheid over orvx bereidheid om 
de bilaterale hulp te hervatten. An
derzijds kan de nieuwe regering be
zwaarlijk ai) „normaal" worden be
stempeld, want in feite staat zij 
onder het gezag van de militairen. 
België vraagt dat de akkoorden van 
Arudha worden gereöpekteerd. Maar 
deze dateren van vóór de genocide en 
van vóór de oorlog. Is dit allemaal 
nog reaiutuichl De Belguche re
gering wil een juridisch sis teem ver
zekeren in Ruanda. Maar wie zal 
daarheen willen gaan ab de vei
ligheid niet verzekerd is? Waarom 
keren de vluchtelingen niet terug? 
Waarom id de Belgische ambassade 
dan rwg niet operationeel? Het is 
niet uitgesloten dat Z,aire de uit-
valsbasL) wordt voor een nieuwe oor
log in Ruanda. België mag niet 
afzijdig blijven." Tot zover Nelly 
Maes. 

In de Vlaamse Raad interpel-
leerden Bob Van Hooland, 
Paul Van Grembergen en 
Hugo Olaerts leden van de 
Vlaamse regering. 

FOST-PLUS 

Volgens Van Hooland startte in 
negentien Vlaamse gemeenten 
Fost-plus. Dit is een selektieve 
inzameling van belangrijke 
frakties huishoudehjk afval. Het 
sukses van zon projekt is niet 
vanzelfsprekend: in Duitsland 

Nelly Moed: "Het i) nut uitgefloten dat Zaïre de ii'itvaUbadié wordt 
voor een nieuwe oorlog in Ruanda. België mag niet afzijdig 
blijven." 

kostte een gelijkaardig projekt plud zo 'is opgezet, dat het suteem 
het eerste jaar 15 miljard 
frank. 

„Ik heb mij laten vertellen dat de 
organisatie en het beheer van Fost-

moet miilukken' ', aldus Van 
Hooland. Vlaams minister De 
Batselier wist te vertellen dat 
hogergenoemd projekt een 
privé-initiatief is. Na het nieuwe 

EEN SCHONE MENS 

Wie na de bommen op Hiroshima en 
Nagasaki geboren is heeft nu eenmaal het 
grote voorrecht van geen oorlogsgruw^el te 
weten. Alles wat tussen de Anschluss en V-
dag is gebeurd is voor hemAiaar boe-
kenstof, te lezen en naar best vermogen te 
begrijpen. En af en toe vraagstaarten aan 
mensen die in de beurt w^aren. Aldus 
wordt het mogelijk om te begrijpen 
waarom in je dorp een stukgeschoten huis 
stond en w^aarom sommige famUies als 
„wit" en andere als „zw^art" werden af
geschilderd. Om dan tot de slotsom te 
komen dat tussen deze twee uitersten veel 
soorten grijs ligt. En dat in beide kampen 
ook mensen rondlopen die men als 
„schone mensen" omschrijft. 

Het begrip „een schone mens" is uit de 
mode geraakt, schoon betekent vjuidaag 
proper terwijl dat gisteren goed, betrouw
baar, edel wou zeggen. Met het woordje 
aardig ging het ongeveer dezelfde weg uit. 
Aardig, zoals in eigenaardig, betekende 
raar; nu lieftallig. Maar goed... 

In alle kampen schone mensen dus, omdat 
in de moeilijkste omstandigheden mensen 
hun ware gelaat laten zien. 

Vandaag gooien wij medespelers van een 
verjaarde oorlog allemaal op een hoop al 
naargelang de richting onze simpatie uit
gaat. Alaar geen mens kan ons wijsmaken 
dat èlle Hou Zee-mannen baarlijke duivels 
zouden zijn gevireest en alle Fideüo's on
besmette engelen. En omgekeerd. 

Het is geweten dat mensen in uitzon
derlijke omstandigheden beesten kunnen 
worden en anderen dan weer tot helden 
kunnen uitgroeien. Er is blijkbaar maar 
een voorwaarde nodig, dat ze in hun 
binnenste een minimun aan ziel — ik vind 
er geen ander woord voor — bezitten. Of is 
geweten een beter woord ? 

Er zijn uit alle oorlogen, en er zijn er vele, 

honderden gevallen bekend van mensen 
die over de frontlijnen heen mens zijn 

f ebleven, of geworden. Die zich niks 
ebben aangetrokken van het wrede spel 

dat grote heren over hun hoofden heen 
speelden. En bevelen negeerden omdat de 
stem in hun binnenste van een ander 
gedacht was. 

De onvolprezen vertelling van Ernest 
Claes over De Moeder en de drie soldaten is 
daar een prachtvoorbeeld van. lïen 
Vlaamse vrouw^ kreeg tijdens de eerste 
wereldoorlog, waarin hèar zonen vochten, 
drie Duitse soldaten in huis. Wat vijanden 
waren werden haast haar zonen. Een, 't 
Jungske, stierf zelfs in haar armen. Het 
verhaal is onljmgs bij het Davidsfonds 
samen met 11 andere oorlogsverhalen her
uitgegeven. Het zijn regelrechte aanklach
ten tegen de oorlog, en beschrijvingen 

lone mensen. 
In 1943 kreeg de toen 23-jarige Duitse 
onderofficier Karl-Heinz Keseberg het be
vel over een handvol soldaten nadat hij 
zijn strepen verdiend had bij gevechten in 
Frankrijk en in Rusland. Toen dan de 
geallieerden vanuit Normandië langs de 
Vlaamse kust oprukten kreeg Karl-Heinz 
het bevel om eerst de pier van Blan
kenberge op te blazen en daarna naar 
Antwerpen te vertrekken. De vestings-
kommsmdant zag echter het nut van dit 
bevel niet in en liet de pier w^aar hij stond 
en nog steeds staat. In Antwerpen werd 
Karl-Heinz en zijn mannen aangehou
den. 

Verleden week w^as de nu 73-jarige Karl-
Heinz even terug in Blankenberge, een 

diep gerimpeld gezicht, uitstaande oren 
onder een tiroler-hoedje. En niet verlegen 
om een pittige opmerking. De pier ziet er 
nog even slecht onderhouden uit als vijftig 
jaar geleden, grapte hij. Een beetje agres
sief, om zijn ontroering weg te moffelen 
wellicht. 

„Ik vond dat het vernietigen van de pier 

f een enkele zin had en dus negeerde ik het 
evel." Karl-Heinz had fotootjes bij van 

toen, daarop kun je duidelijk zien dat de 
Duitsers van de pier hun nest hadden 
gemaakt met lucntafweerkanonnen en 
vlammenwerper s. 

Thuis in Hannover heeft de oudstrijder 
tientallen keren over het vrolijke kust-
plciatsje in Vlaanderen verteld en over de 
pier. Eerst aan zijn vrouw en later aan zijn 
tien kinderen. Die hadden begrepen dat 
vader ooit nog eens naar Blankenberge 
terugwon, om de pier te zien natuurlijk. 
Zoon Burkhard maakte de droom van 
vader waar en samen reden ze naar Blan
kenberge. 

Karl-Heinz werd als ,,de redder van de 
pier" op het gemeentehuis ontvangen en 
met gescheken overladen. De onderof
ficier had het even moeilijk. 

Of hij zich een held voelt, vroeg een 
joemalist. Helemaal niet, antwoordde 
Karl-Heinz. „Ik deed slechts wat mijn 
geweten mij zei. De oorlog was al erg 

genoeg !" 

Zoals niet alle Amerikaanse soldaten in 
Vietnam beesten waren, zo waren niet alle 
Duitse soldaten tijdens de tweede we
reldoorlog bandieten. Er zaten ook schone 
mensen tussen, ik denk dat Karl-Heinz 
Keseberg er zo een was. Om aan te denken 
als ^ j oordelen over goed en kw^aad. 

afvalstoffendekreet komt er een 
samenw^erkingsakkoord tussen 
de twee Gewesten en het Brus
sels hoofdstedelijk gewest in 
verband met het preventief be
leid. De bedrijven die Fost-plus 
hebben opgezet, zullen ver
plicht in dit kader worden er
kend. Toch meent de minister 
dat het te vroeg is om het zes 
•weken oud projekt van het 
Meetjesland nu reeds te eva
lueren. Van Hooland onder
streepte het strategisch belang 
van het Fost-plus projekt in het 
kader van het toekomstig mi
lieubeleid. 

VIPA-DEKREET 
Een tijdje geleden keurde de 
Vlaamse Raad het VIPA-dekret 
goed. Ingevolge dit dekreet ver
vielen alle principiële akkoor
den en goedgekeurde vooront
werpen betreffende de subsi
diëring van infrastruktuur voor 
persoonsgebonden aangelegen
heden op 1 juli 1994. Een aantal 
instellingen voor gehandikapten 
heeft op basis van principiële 
beslissingen van het Vlaams 
Fonds plannen gemaakt voor 
investeringen en uitbreidingen. 
De overheid schaft dus enga
gementen van het Vlaams In
vesteringsfonds voor Persoons
gebonden aangelegenheid met 
terugwerkende kracht af. 

Paul Van Grembergen meent 
dat dit niet kadert in het al
gemeen belang. En vroeg naar 
de mening van de bevoegde 
ministers. Van Grembergen 
meent dat alles wat niet is op
gesomd in het dekreet voorlopig 
niet in eianmerking komt voor 
realisatie. Vroeger ingediende 
ontwerpen kunnen toch nog ge
realiseerd worden, voor zover 
zij stroken met het VIPA-de-
kreet. 

VOEREN 
Hugo Olaer ts : „De Vlaanue 
elektorale vooruitgang in Voeren ver
heugt ons. Toch hebben we geen 
enkele reden om euforisch te zijn. 
Daarvoor zijn de diskriminaties van 
de Vlamingen ui Voeren te talrijk en 
te schrijnend. Wallonië subsidieert 
alle mogelijke frankofone initiatie
ven zeer rijkelijk. Daartegenover 
plaatst de Vlaamse overheid veel 
verbaal geweld, maar weinig kordate 
daden. De tot nu toe genomen 'ini
tiatieven ten bate van de Vlaamse 
Voerenaars volstaan niet. 

De Vlaamse overheid heeft de 
opdracht om volwaardige Vla
mingen te maken van de Voe
renaars. Daarom ben ik be-
nieuw^d welke plannen minister 
Van den Brande heeft voor het 
komende werkjaar." 

Luc Van den Brande somde 
enkele initiatieven op die de 
Vlaamse regering op stapel 
heeft. „Het VCGTbouwde een hotel 
met o.a. een toelage van de Vlaamse 
overheid. De Vlaamse Gemeenschap 
neemt de uitbouw van de kinder
opvang voor zijn rekening. De Kul-
turele Raad van Voeren wordt door de 
Vlaamse Gemeendchap erkend. Het 
Veltmanshuis zorgt voor de nodige 
sociale begeleiding. Voor het buurt-
huid in Voeren werd 25 miljoen f rank 
uitgetrokken. Ook zal er een bedrag 
van 7,5 miljoen frank worden ver
leend aan de Vlaantde biblioteek van 
Voeren." 

R-Asmus Uitkijken dus. 
(ge) 
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VU-KAMERLID HERMAN LAUWERS DOET 

VOORSTEL OM DE KIESPLICHT AF TE SCHAFFEN 
De jongéte gemeenteraadsverkiezingen hebben er VU-
kanurLid Herman Lauwer<f van overtuigd dat de wrevel 
rond de kkifpllcht dermate groot Li dat deze contra-
produktlef werkt: politiek niet-ge'Cntere<)deerde menden 
dtemmen niet voor een programma, maar tegen de politiek. 
Het poujadume van dommige kleine partijen beïnvloedt de 
zetelverdeling. Het programma dpeelt nauwelijkd nog een 
rol bij een te grote groep kiezerd. En alhoewel extreem-
ree htd er niet z'n bed taan aan te danken heeft, dpeelt de 
kie<)plieht zeker een rol in de omvang ervan. Dit ij echter 
niet de aanleiding die Herman Lauwerd ertoe heeft 
aangezet om een voordtel in te dienen dat de kiedplicht 
afdchaft. Politieke partijen dtemmen hun kampagne af op 
een grote groep „ongemotiveerden". In onderdtaande be
denkingen legt de voorzitter van de VU-Kamerfraktie uit 

waarom. 

O
ngetwijfeld zijn er in de 
politieke literatuur en in 
de legislatieve motiverin
gen voor de kiesplicht be-

hartenswaardige en zelfs nobele 
bedoelingen terug te vinden. 

Sommige motiveren de ver
plichting voor de burger om 
zich om de zoveel tijd politiek 
uit te spreken als een „peda
gogisch" instrument van de de-
mokratie: de burger wordt er
door aangespoord na te denken 
over zijn samenleving en de or
ganisatie ervan. 

AANBIEDINGSPLICHT 
Anderen menen dat de kies
plicht het enige sluitende middel 
is om werknemers — die op 
zondag werken — niet onder 
druk van hun werkgever te zet
ten om het werk niet te on
derbreken of verlaten omwille 
van een kiesrecht. 

Tenslotte zijn er ook politieke 
filosofieën die ervan uitgaan dat 
de wü van de Natie slechts tot 
uiting komt in een kiesplicht, die 
méér is dan een individueel kies
recht. Sommige partijen beroe
pen zich hierop, omdat ze tevens 
vrezen (vreesden) dat „de 
kleine man" of „de gewone bur
ger" het eerder dan anderen zou 
laten afweten. 

Ongetwijfeld zijn er waarde
volle argumenten voor een 
,,aanbiedingsplicht" (want de 
burger heeft via een blanko — of 
zelfs ongeldige stem ook bij ons 
het recht om niet te kiezen). 

Ons inziens werkt deze „aim-
biedingsplicht" echter niet meer 
en heteft ze een omgekeerd ef-
fekt dan w^at de voorstanders 
ervan beoogden of beogen. 

De „aanmeldingsplicht" wordt 
na elke verkiezing steeds on-
geloofwciardiger door het niet-
sanktioneren van de afwezigen 
en de dus steeds groter wor
dende groep ervan. Bij de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen 
— die toch het dichtst bij de 
bevolking heten te staan — bleef 
in de provincie Antwerpen 8,1% 
van de kiezers afwezig, nl. 
97.941 ingeschreven kiezers. 
Dciarnaast stemden 6,2% in die 
provincie blanko of ongeldig (of 
6,7% van de aanw^ezige kiezers, 
een stijging met 0,5% t.o.v. de 
parlementsverkiezingen van 
1991). 

De uitslag van de verkiezingen 
wordt dus ondanks de mel
dingsplicht door slechts 85,5% 
van de kiezers bepaald. 

Politikologen voeren aan dat het 
goed is voor een demokratisch 
sisteem dat zulke onvrede of 
desinteresse op een of andere 
^vijze tot uiting komt. En dat is 
juist. 

Maar is het deelnemingspercen
tage in andere landen zonder 
meldingsplicht, die toch expli
ciet als demokratisch worden 
aanzien, niet een voldoende in-
dikator ? 

En dient ons politiek bestel zich 
niet af te vragen of de mel
dingsplicht zelf niet een grote 
bron van wrevel is. Honderd
duizenden mensen zouden wel
licht niet gaan kiezen, indien er 
geen meldingsplicht was, omdat 
ze voor zichzelf beseffen dat ze 
geen uitgesproken poütieke me
ning hebben, of zich daarvoor 
niet willen inspannen door het 
lezen van programma's of het 
volgen van debatten. 

IS DAT EEN RECHT? 
Bestaat er zoiets als „het recht 
op politieke abdikatie"? Uiter
aard houdt dit in dat de burger 
zich onderwerpt aan de uitsla
gen, die hij niet zelf mee be
paalt. 

Alhoewel er geen principiële 
„kiesplicht" bestaat, erkent ons 
sisteem de facto wel het recht op 
deze ,,niet-deelname", door het 
aantal toe te wdjzen mandaten 
konstant te houden, ongeacht 
de blanko-stemmen en door het 
niet sanktioneren van afwezig-
heid-zonder-geldige-reden. 

Het recht op politieke abdikatie 
wordt dus de facto erkend, ook 
in ons land. 

Bovendien werkt ons inziens 
ook het principiële argument 
niet, als zou de meldingsplicht 
de burger ertoe aansporen zich 
een mening te vormen over „de 
natie". 

Politieke partijen hebben al lang 
begrepen dat ze — om bij ver
kiezingen goede resultaten te 
behalen — vooral de niet-ge-
motiveerde kiezer moeten aan
spreken, die tot de dag vóór de 
verkiezingen of tot zelfs enkele 
uren ervoor, nog onbeslist is. 
Niet uit intellektuele twijfel, 
mjiar uit desinteresse. 

Elke partij spant zich in om -
door figuren en slogans — een 
stukje van die ,,modale kiezers-
groep", die snel 20 tot 30% van 
de totaliteit uitmaakt, voor zich 
te winnen. Dat doen ze dan 
uiteraard niet met inhoudelijke 
programma's of debatten, maar 

waar deze plicht niet bestaat, en 
dat er nergens ter wereld ge
ijverd wordt voor de invoering 
ervan, is het niet aanvaardbaar 
dat politieke interesse of de vrije 
wil om te stemmen aan één of 
enkele sociale lagen zou toe
bedacht worden. 

Ons inziens wegen de valabele 
argumenten voor een aanwe
zigheidsplicht niet op tegen de 
wrevel die erdoor ontstaat. Dit 
leidt immers tot een vicieuze 
cirkel van afwijzing van de de-
mokratie en oppervlakkige po
litieke kuituur. 

Herman Lauwers, 
kamerlid 

Herman Lauweni: "Het zou een hiötoriache vergiaöing zijn, door aan 
de meldingsplicht vaat te houden, het poujadidnu te bevorderen." 

via mediakampagnes die inspe
len op dominante bekommer
nissen : het teloorgaan van oude 
waarden, het verlies van het 
werk, de angst voor het nieuwe, 
de vrees voor korruptie of kri-
minaliteit, de bedreiging door 
een vermeende vijand,... 

Maar de meldingsplicht én de 
erbij aansluitende drang van de 
politici om niet-geïnteresseerde 
kiezers met slogans en vage toe-
komstvoorspiegelingen voor 
zich te winnen, wekt zoveel 
wrevel op bij een grote groep 
burgers, dat zij geneigd zijn de 
politieke demokratie zelf te ver
werpen. Kiezen wordt protest
stemmen, niet voor het ene of 
het andere programma van een 
partij, maar tegen het politieke 
bestel zelf. Partijen die op één of 
andere wijze hierop inspelen 
vrinnen een amalgaam van pro
teststemmen. 

Men zal aanvoeren dat iedereen 
het recht heeft zich aan de kie
zer aan te bieden. En dat is juist. 
Maar het zou een historische 
vergissing zijn, door aan de mel
dingsplicht vast te houden het 
poujadisme te bevorderen naar 
proporties die het demokrati-
sche funktioneren en de geloof
waardigheid van een represen
tatief vertegenwoordigingsstel
sel ondermijnen. 

Natuurlijk, in sistemen zonder 
meldingsplicht draait een groot 
deel van de kiesstrijd rond het 
aansporen van de burger om 
zijn rechten uit te oefenen, en te 
gaan kiezen. Maar dan is er , 
tenminste een drijfveer nodig, 
een inzet waar de verkiezingen' 
om gaan, een motivering van de 
bevolking. 

Dit Ujkt ons veruit te verkiezen 
boven een tot lethargie en on
vrede leidende meldingsphcht, 
waarvan het resultaat het de
mokratisch funktioneren van de 
instellingen zelf bedreigt. 

VICIEUZE CIRKEL 
Het zou onjuist zijn de voor
standers van ,,kiesrecht zonder 
meldingsplicht" te verwijten en
kel geïnspireerd te zijn door de 
opkomst van extreem-rechts. 
Het is — ons inziens — waar dat 
de omvang ervan met de mel
dingsphcht samenhangt, maar 
niet het bestaan zelf zoals in de 
omliggende landen blijkt. 

Belangrijker is echter dat het 
pleidooi voor ,,stemrecht i.p.v. 
stemphcht" al meer dan 20 jaar 
gehouden wordt door politici, 
waarnemers en burgers die me
nen dat de meldingsplicht de 
pohtieke kuituur ondermijnt. 
Vroeger belemmerde de verzui
ling de vernieuwing en h3rpo-
tekeerde zij ook het politieke 
debat. Vandaag dienen politici 
van alle partijen zich te ver
dedigen tegenover een sfeer van 
machteloosheid, wHnstbejag, 
korruptie en onverantwoorde
lijkheid die door sommigen 
wordt uitgebuit als basis voor 
machtsverwerving. Zowel de 
verzuiling van toen eJs het pou
jadisme van vandaag zijn ge
baseerd op de meldingsplicht 
van de kiezers, ongeacht hun 

'informatie en interesse. 

Men kan het standpunt vóór 
afschaffing van de meldlngs-

ypAicht afdoen als ,,elitair". Nog 
los van de bedenkingen dat dit 
verwijt niet wordt gehoord in 
het overgrote deel van Europa, 
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VLAAMSE HEIR 
VTB-VAB-VOORZITTER PROF. ERIC SUY 

BRUSSEL ZAL NIET IN VLAANDEREN LIGGEN'' / / 

De Vlaunue Toerütenbond/Vlaanue Automob'd'utenbond 
(VTB- VAB) heeft zich van bij haar oprichting achter de 
Viaanue zaak geschaard. Tegenwoordig hoort men in 
kringen van de Vlaanue beweging wel eeoj zeggen dat het 
bij de VTB- VAB vooral kommerce i) dat de klok dlaat. Het 
heeft er de dchijn van dat op het altaar van het toerisme en 
koning auto de Vlaanue ref lek,) geofferd werd. Ongeveer een 
jaar geleden werd profejdor Eric Suy voorzitter van de 
VTB- VAB. Deze Vlaa/rue autoriteit op het vlak van het 
internationaal recht wil zijn vereniging opnieuw laten 
terugkeren naar haar eer,)te bestaansreden: verkeer en 
toerLime. En professor Eric Suy heeft zo zijn mening over 
een aantal Vlaamse bekommernissen. Een mening die hem 
niet overal in dank zal afgenomen worden. 

D
e Vlaamse Toeristen-
bondAlaamse Automobi-
listenbond splitste zich en
kele jaren geleden in een 

vz\v, voor de socio-kulturele ak-
tiviteiten, en een nv, voor de 
kommerciële aktiviteiten. In een 
tweehonderdtal lokale afdelin
gen is de VTB-VAB sociokul-
tureel aktief. Daar organiseert 
een 200-tal vrijwilligers, soci-
okulturele medewerkers ge
noemd, uitstappen, voordrach
ten en ^vandelingen. Op kom-
mercieel vlak zijn vooral de 
pechverhelpingsdiensten van de 
VTB gekend, de reisbijstands-
verzekeringen en de reisbu
reaus. Wie lid is van de VTB-
VAB ontvangt het luksueus uit
gegeven maandblad Uit-maga-
zine. Autotests, reis- en toeris
tische informatie vormen de be
langrijkste onderwerpen die in 
het ledenblad a^n bod komen. 
• De VTB-VAB lijkt vandaag 
vooral een vereniging voor au
tomobilisten en toeristen. 
Welke plaats heeft de VTB-
VAB nog in de Vlaamse be-
•weging? 
Eric Suy; ,,De VTB, gesticht in 
1922, was één van de pijlers van 
de Vlaamse beweging. De vraag 
wordt vandaag gesteld: wat nu, 
na zeventig jaar, na al die staats
hervormingen waarbij toch heel 
wat \verd verwezenlijkt ? Welke 
rol heeft een organisatie die ei
genlijk gericht is op toerisme en 
automobilisten, nog te spelen in 
de huidige Vlaamse beweging? 
Tijdens mijn ll-julitoespraak 
heb ik een aantal knelpunten 
opgesomd waarover de Vlaamse 
beweging zich m.i. moet be
zinnen: de positie van het Ne
derlands, amnestie, sociale ze
kerheid, verankering en Vlaan-
derens identiteit in Europa. Dat 
is voor de VTB-VAB tot nader 
order het evangelie inzake de 
Vlaamse beweging." 

OW 
• D e VTB-VAB maakt deel 
uit van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen. 
Eric Suy: , ,Maakt daar nog deel 
van uit, maar woont de ver
gaderingen niet langer bij. Ik 
heb onlangs een gesprek gehad 
met OW-voorzi t ter Jambon, 
die ons probeerde te overtuigen 
terug te keren. O p de raad van 
beheer nadien waar dit punt 
besproken werd, bleek dat men 
daar niet scheutig op is. Het 
Vermeylenfonds noch het Wil
lemsfonds zijn er nog bij, Ri
chard Celis ook niet. Wij gaan 
ook niet meer. En we hebben 
dat standpunt recent beves
tigd." 

• Waarom juist wil U niet 
terugkeren ? 

Eric Suy: ,,Ik heb een probleem 
met de methodes die daar ge
hanteerd worden." 

• Wat vond U van de vrije 
tribune van De Belder, d'Es-
pallier en Eykens op 11 juli 
jl? 

Eric Suy: ,,Daar is een heleboel 
heibel over geweest. Maar ik 
moet U eerlijk bekennen dat de 
VTB-VAB zich over al wat toen 
en in de daaropvolgende weken 
gebeurd en gepubliceerd is niet 
uitgesproken heeft. Het ging 
vooral over de IJzerbedevaart. 
Wordt die overspoeld door ex
treem-rechts of niet? WH men 
een staatsgreep plegen op de 
Bedevaart? Etc. Ik moet zeg
gen, ik vind heel die diskussie 
zeer laag bij de gronds. Het 
heeft de Vlaamse beweging wei
nig goed gedaan. De VTB-VAB 
heeft zich daar gewild buiten 
gehouden, omdat zij zich als 
pluralistische beweging niet 
wilde mengen in dergehjke lage 
politieke debatten." 

• Wat vond U juist laag bij de 
gronds in die diskussie? Het 
pleidooi vim De Belder en 
konsoorten voor een scheiding 
in de Vlaamse bew^eging tussen 
een demokratische beweging 
en een beweging rond het 
Vlaams Blok? Of de reakties 
die dit pleidooi teweeg ge
bracht heeft ? 

Eric Suy: „De reakties die op 
dat pleidooi gevolgd zijn. Ik 
respekteer de ideeën van ie
dereen. Maar dat men die als 
uitgangspunt gaat nemen om 
een vete uit te vechten tussen de 
verschillende medestanders in 
de Vlaamse beweging, dat vind 
ik een beetje erg. Ik vraag me af 
of op dit ogenblik voor de VTB-
VAB de tijd niet gekomen is om 
zich opnieuw en meer te gaan 
bezighouden met de problema
tiek van alles wat er roert in het 
toerisme en het verkeer. Moeten 
wij op die terreinen, onze op
dracht, onze specificiteit niet 
duidelijkere standpunten gaan 
innemen en iets doen voor 
Vlaanderen? Moeten wij echt 
altijd mee heulen en mee huilen 
met iedereen die denkt iets te 
moeten zeggen over de Vlaamse 
beweging, over Europa, over 
Vlaanderen in de wereld, etc ? " 

• U beschouwt de Vlaamse 
beweging zeer afstandelijk. 
Vindt U dat ze gegijzeld wordt 
door het Vlaams Blok? 

Eric Suy: ,,Ik hoop van niet. En 
ik heb ook niet de indruk dat dit 
zo zou zijn. Ik zeg niet dat er 

Eric Suy: "We zijn met onze bijna zes miljoen inwonend perfekt in 
dtaat om onafhankelijk te zijn." 

geen pogingen ondernomen 
w^orden. Sedert wanneer, hoe en 
waarom matigt een politieke 
partij als het Vlaams Blok zich 
aan de Vlaamse be^veging te 
vertegenw^oordigen ? De VTB-
VAB is pluralistisch, ook po
litiek plurahstisch. U zal mij niet 
horen zeggen dat het Vlaams 
Blok per definitie en bij voor
baat slecht is, racistisch is of wat 
dan ook. 

Gisteren vroeg iemand mij op 
een konferentie of ik het idee
engoed van het Vlaamse Blok 
aankleef. Ik heb geantwoord: 
wanneer het Vlaams Blok stelt 
dat de werkverschaffing in dit 
land eerst voor eigen volk moet 
zijn, w ât is daar dan verkeerd 
aan? Als het Vlaams Blok stelt 
dat alle illegalen het land uit
gezet moeten worden, in hoe
verre verschilt dit standpunt 
dan van de opvattingen van 
Mark Bossuyt of Louis Tob
back ? Het is niet omdat ik mij 
kan akkoord verklaren met 
sommige van de standpunten 
van het Vlaams Blok, die trou
wens inmiddels ook de stand
punten zijn geworden van an
dere partijen, dat men daaruit 
globaal moet gaan besluiten dat 
ik achter het Vlaams Blok sta." 

• Kunt U zich akkoord ver
klaren met een aparte sociale 
zekerheid voor migranten ? 

Eric Suy: ,,Daar kan ik zeer 
moeilijk in één zin op antwoor
den. Ik ben altijd van mening 
gew^eest dat een sociale zeker
heid moet gesteund worden op 
bijdragen van wie deelneemt 
aan het hele arbeidscirkuit etc. 
Ik ben principieel tegen een 
sociale voorziening die gesteund 
is op profitariaat. Ik denk dat er 
veel, enorm veel misbruiken be
staan. Niet alleen bij de vreem
delingen, maar ook bij onze ei

gen mensen. Mensen die niet 
bijdragen, dat zijn profiteurs, 
parasieten. En laat mij nu niet 
zeggen dat de vreemdelingen 
parasieten zijn, hoor!" 

• En een sociale zekerheid op 
basis van nationaliteitsbe'wijs, 
wat vindt U daar van? 

Eric Suy; „Ik denk niet dat dat 
haalbaar is. Het zou onmid
dellijk op het hoogste niveau 
bestreden worden als diskrimi-
natoir. Idem voor verhoogde 
kinderbijslagen voor diegenen 
die kunnen bewijzen dat ze Belg 
zijn." 

ONAFHANKELIJKHEID 

• Vindt U op staatkundig vlak 
het Sint-Michielsakkoord een 
stap vooruit voor Vlaande
ren? 

Eric Suy: „Ik denk dat wij als 
onderdeel van de Vlaamse be
weging blij moeten zijn met ie
dere nieuwe verworvenheid. Al
les wat er verworven is sedert 
1970 in de verschillende fazen 
van de staatshervorming, en dat 
alleen maar wijst op een grotere 
autonomie van Vlaanderen, kan 
slechts worden toegejuicht. Of 
het allemaal goed in elkaar zit ? 
Er is geen enkele politieke tekst 
die goed m elkaar zit. In België 
meer dan waar anders ook moe
ten er kompromissen gesloten 
worden. 

Nu wordt gezegd dat de Walen 
vinden dat het Sint-Michiels
akkoord het eindpunt is. En dat 
ze •weigeren nog het minste 
stapje verder te gaan. Naar ver
luidt profiteren de Walen ten 
volle van het Sint-Michielsak
koord, en hebben Vlamingen 
nog niet alles gekregen wat ze 
wel wensen. In die zin zou ik 
zeggen: die staatshervorming 

beantwoordt niet volledig aan 
het Vlaamse eisenpakket. En we 
moeten trachten dit eisenpakket 
verder te realiseren. Maar daar
voor heb je een tweederde meer
derheid nodig. Dit houdt ook in 
dat als de Walen "Non!" zeg
gen, we vast zitten. 

Volgens mij zouden er op po
litiek niveau aftastende ge
sprekken moeten gebeuren, en 
die gebeuren •wel denk ik, tussen 
Vlaanderen en Wallonië, over 
wat er nog uit de kan te halen is. 
En als de Walen op hun stand
punt blijven staan, zal het zeer 
moeilijk worden. Sommige 
mensen en be^vegingen reage
ren daarop en zeggen dan: in
dien het zo is, dan moet België 
maar barsten. En dan zitten we 
met een heel ander onder
werp." 

• Hoe staat U zelf tegenover 
de hypothese van de Vlaamse 
onafhankelijkheid ? 

Eric Suy: ,,Mijn visie, want 
deze h3rpothese hebben -we bin
nen de VTB-VAB nog niet be
sproken, is de volgende: in de 
hypothese van onafhankelijk
heid hebben we ons totnogtoe 
onvoldoende rekenschap gege
ven van een aantal zaken. Er is 
gezegd, en ik ben het daar mee 
eens: "Met België als het kan, 
zonder België als het moet." 
Maar het moet nog niet. We zijn 
met onze bijna zes mUjoen in-
w^oners perfekt in stjiat om on
afhankelijk te zijn. We hebben 
ekonomische en financiële voe
dingsbodems, vi'e hebben een 
politiek systeem, we zijn goed 
gelegen, we hebben alle grote 
zeehavens, ... op al die terreinen 
ligt de moeilijkheid niet. 

De moeilijkheden zijn volgens 
mij hoofdzakelijk drieërlei. Ten 
eerste: bij een boedelscheiding 
moeten de schulden verdeeld 
worden. Dan zal het plots niet 
meer de verhouding fifty-fifty 
zijn die steeds in het voordeel 
van de Walen heeft gespeeld, 
maar 68/32 of 60/40 of zo. Is 
Vlaanderen bereid de staats
schuld voor 60% op zich te 
nemen ? 

Ten tweede, en djiar heeft men 
tot nu toe nog nooit over ge
sproken : indien Vlaanderen 
zich ooit onafhankelijk zou ver
klaren, is Wallonië onleefbaar. 
Wallonië wordt werkelijk een 
geënklaveerde stciat die niet de 
mogelijkheden zal hebben die 
Luxemburg heeft. Het z£j geen 
paradijs zijn. Wallonië is ver
pauperd. En het zal vi^aarschijn-
lijk geneigd zijn om aansluiting 
te zoeken met Frankrijk. Dan is 
mijn vraag: kan Vlaanderen 
zich veroorloven om de Franse 
grens daar te hebben waar op 
dit ogenblik de taalgrens ligt ? 

En de derde moeilijkheid is 
Brussel. Daar heeft niemand 
een antwoord op. Die drie za
ken zijn volgens mij haast on-
overkoombare hinderpalen 
voor de Vlaamse onafhankelijk
heid. Het zou niet in het belang 
zijn van Vlaanderen om met 
deze problematiek opgezadeld 
te zitten. Voilk. We spreken niet 
over separatisme. We spreken 
over een zo groot mogelijke 
mate van zelfbestuur. Waarbij 
we moeten raken aan het grote 
probleem van de sociale zeker
heid." 
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• Sommige separatisten zeg
gen dat de al dan niet in
gebeelde Vlaamse onafhanke-
lijkheids'wil ge&iuikt wordt 
omdat die op het Belgische 
niveau simpel gepareerd kan 
worden door een Franstalig 
njet. Brussel vormt daarbij het 
ultieme argument: "als Vlaan
deren dan toch zo nodig on
afhankelijk wil worden, ver
liest het Brussel". En dat is 
volgens veel overtuigde Vla
mingen, zoals bvb. J a a k Van 
Waeg, de grootste ramp die de 
Vlaamse beweging zou kunnen 
overkomen. 

Eric Suy: „Jongens, jongens, 
jongens." 

• Die zelfde separatisten be
sluiten: "als we verder wdllen, 
w^orden w ê steeds gechanteerd 
met Brussel. Dus moeten ^ve 
de stap naar de Vlaamse staat 
zetten, en ^vanneer België als 
keuzemogelijkheid wegvalt, 
zullen de Brusselaars er mak
kelijker van overtuigd kunnen 
worden dat ze het best bij 
Vlaanderen aansluiten. 

Eric Suy: „Daar kan je hen niet 
van overtuigen. Kijk naar de 
uitslag van de gemeenteverkie
zingen. Wat betekent Brussel 
nog voor Vlaanderen ? "Wij la
ten Brussel niet los", wordt ge
zegd. Alaar kijk naar de ver
kiezingsuitslagen in Brussel en 
in de randgemeenten, en je zal 
zien dat Vlóianderen daar zacht 
uitgedrukt niet vooruit gaat. 
Brussel is geen Vlaamse stad 
meer. 

Ik heb een goede oplossing voor 
Brussel: "Brussel Federal Dis
trict". We maken er iets sui 
generis van. Want ik zou niet 
graag met het probleem Brussel 
opgezadeld zitten." 

• Maar Vlaanderen, de 
Vlaamse bew^eging, wij, zitten 
er nu eenmaal mee opgeza-
deld. 

Eric Suy : , , J a . Alaar indien we 
gaan in de richting van een 
onafhankelijk Vlaanderen, zal 
Brussel daar niet bij zijn." 

• U bent ervan overtuigd: 
Vlaamse onafhankelijkheid 
kan niet met Brussel? 

Eric Suy: „Het zal niet met 
Brussel. Denk alleen maar aan 
het zelfbeschikkingsrecht. 
Vraag eens aan de Brusselaars 
wat ze willen? J e zal het re
sultaat zien. Zelfs indien we alle 
mogelijke garanties op taal-, 
kultureel of onderwijsniveau 
toekennen aan de Franstaligen, 
zullen ze het Udmjiatschap van 
een onafhankelijk Vlaanderen 
absoluut verwerpen. Ze zullen 
op hun zelfbeschikkingsrecht 
staan." 

• U haalt de recente gemeen
teraadsverkiezingen aan om de 
verdere teloorgang van de 
Vlaamse aanvfezigheid in 
Brussel te illustreren, \ l n d t U 
dan dat Brussel in de huidige 
konstellatie ook stukje bij 
beetje verloren gaat voor 
Vlaanderen? 

Eric Suy: , ,Ja. Het is daarom 
dat ik zeg dat ik als Vlaanderen 
niet zou opgezadeld ^villen zit
ten met het probleem Brussel. 
En al de slogans van "Vlaan
deren laat Brussel niet los", ... 
(haalt de öchoudeu op)." 

• De Brusselse Vlamingen 
zullen het U niet graag horen 
zeggen. 

Eric Suy: „Ik behoor tot de 
Brusselse Vlamingen. De Wa
len vragen natuurlijk niet liever 

De Europee ambtenarij winnen voor de Vlaanue Bewegmg u) niet mogelijk zegt profe^dor Eric Suy. Hij 
ziet de toekonut van Briuidel en de rand dan ook bijzonder peddimiétiöch in. 

dan dat Vlaanderen zijn hoofd
stad uit Brussel zou weghalen. 
Dit is een van de drie zeer 
moeilijke problemen waar we 
voor we over de Vlaamse on-
alhankeUjkheid beginnen dro
men een oplossing voor moeten 
vinden." 

BRUSSEL FEDERAL 
DISTRia 
• Hoe ziet U het "Brussel Fe
deral District" -wat konkre-
t e r ? 

Eric Suy: „Pas op, ik heb er 
momenteel ook geen pasklare 
oplossing voor. Ik zeg wel 
"Brussel Federal District", zoals 
Mexico City. Maar wat bete
kent Federal District? Dat de 
Brusselaars als de enige Belgen 
zullen overblijven. Er zijn een 
aantal voorbeelden in de ge
schiedenis van gelijkaardige 
aard. Danzig na de eerste we
reldoorlog. Jeruzalem. Berlijn. 
Hong Kong. Van het ogenblik 
dat je van Brussel iets afzon-
derlijks maakt, - en onder wiens 
beheer moet dat gebeiu^en ? - zal 
dit tot wrijvingen blijven lei
den. 

Ik denk dat het probleem van 
Brussel niet op te lossen is. 
Want w ât zal er gebeuren wan
neer, in de hypothese van een 
onafhankelijk Vlaanderen, 
Brussel niet de hoofdstad van 
dat Vlaanderen wordt, maar 
Mechelen of Antwerpen ? Dan 
is Brussel binnen de kortste 
tijd... weg. Van wat leeft Brus
sel? Wie woont er in Brussel? 
En na zeven uur 's avonds is 
Brussel niets meer, verkrot. De 
Europese ambtenaren ? Die 
gaan niet in Brussel wonen. Die 
wonen lekker rond Brussel, 
waarschijnlijk in Vlaanderen, 's 
Avonds gaat Brussel een ghost 
town worden. Enfin, dit zijn 
allemaal hypothesen. Het zjJ 
niet zo ver komen, denk ik." 

• Toch is het de taak van de 
politiek om aan problemen zo
als dat van Brussel een op
lossing te geven. 

Eric Suy: „Nu zijn •we niet aan 
politiek aan het doen. We zijn 
h3^othesen aan het formuleren, 
denkoefeningen £ian het maken. 
Er zal iets gevonden moeten 

worden voor Brussel. Maar 
Brussel zal niet in Vlaanderen 
liggen." 

• Hoe Vlaanderen er in de 
toekomst ook uitziet? 

Eric Suy: „Tja, niets is on-
mogehjk nietwaar. Tsjechië en 
Slovakije zijn ook uit elkaar 
gegaan. Maar daar hadden ze 
geen Brussel. Wel een serieuze 
staatsschuld." 

• Welke toekomst ziet U, in 
de huidige situatie, voor de 
rand rond Brussel? Kan de 
olievlek ingedamd worden? Is 
een Vlaams beleid mogelijk om 
de verfransing van Vlaams-
Brabant te stoppen? 

Eric Suy: ,,Ik zie een Vlaams 
beleid moeüijk de verdere ver
fransing van Vlaams-Brabant 
stoppen. J e kan theoretisch in 
de wet laten opnemen: die ne
gentien gemeenten, dat is en 
blijft BrusseL Alaar. De krui
pende verfransing kan je niet 
tegenhouden. Heel veel 
Vlaamse gemeenten rond Brus
sel worden langzaam gefran-
ciseerd. Niet zozeer door de 
Walen of de Franstahge Brus
selaars. Maar door de Europese 
ambtenarij." 

• Dus hangt er ons in 2000, 
•wanneer de Europese burgers 
mogen deelnemen aan de ge
meenteverkiezingen, •weer een 
grote Vlaamse nederlaag bo
ven het hoofd? 

Eric Suy: „... (diepe zucht) In 
2002." 

• 2002? 

Eric Suy: ,,Wel, naar aanlei
ding van de verjaardag van de 
Guldensporenslag. (glimlacht en 
buigt damenzweerderig naar voren) 
Wist U dat er op de kieslijst van 
de Lijst van de Burgemeester in 
Eisene, -waar ik woon, een Jean 
Breydel de Groeninghe stond? 
Stel U voor: J a n Breydel van 
Groeninge. En hi; is nog ver
kozen ook." 

• U hangt •wel een erg pes
simistisch beeld op over Brus
sel en de rand. U Ujkt te zeg
gen ; wat je ook probeert, Brus
sel en de rand zijn reddeloos 
verloren. 

Eric Suy: „Men zal mij daar 

verwijten voor maken. Maar ik 
denk dat ik een realistische kijk 
heb op die zaak. Alle Vlaamse 
bewegingen gaan in het harnas 
springen en zeggen: "wij moe
ten iets doen om dat te ver
hinderen". Maar, probeer eens 
iets te doen? Probeer eens die 
Europese ambtenarij te winnen 
voor de Vlaamse bew^eging? 
Probeer ze eens te winnen voor 
het gebruik van het Neder
lands ? Gaat niet. Zij zullen hun 
kinderen naar de Etiropese en 
internationale scholen sturen. 
Niet naar de Vlaamse scholen." 

• He t is een loop van de ge
schiedenis die niet meer te 
stoppen valt? 

Eric Suy: „Ik denk van niet. 
Het is een zeer pessimistisch, 
defaitistisch beeld. Maar •we 
moeten de reahteit durven on
der ogen zien." 

EUROPA 
H Hoe ziet U de loop van de 
geschiedenis voor de kleine 
kuituren in Europa evolue
ren? 

Eric Suy: „Wanneer men na de 
oorlog begon te spreken over de 
Verenigde Staten van Europa, 
nam men de VS van Amerika als 
voorbeeld. Daar hebben haast 
alle immigranten geheel hun 
kuituur verloren. Dat zal hier 
niet gebeuren. Niet omdat wij 
Vlamingen dat zo •willen. Alaar 
omdat de Fransen het niet wil
len, de Duitsers, de Engelsen,... 
Iedereen zal zijn eigen kuituur 
en erfgoed •willen verdedigen. 
En misschien nog met veel meer 
enthousiasme dan in het ver
leden. Precies omdat iedereen 
het gevaar vreest in een Eu
ropese smeltkroes te verzeilen. 
Vandaar het streven naar het 
Europa van de Regio's. Niet van 
de juridische en konstitutionele 
regio's, maar van de kulturele 
regio's. Dat is een heel ander 
begrip. 

Het zit er dik in dat deze kul
turele regio's zich gaan afzetten 
tegen de vervlakking. Ze zullen 
zich ernstig te •weer moeten stel
len tegen de overheersing van 
Frans, Duits en Engels. Wat 
taal betreft, en •wat kuituur be
treft. In de VN zijn er vijf 
officiële talen, meer niet. De 

dokumenten gaan er van re
gering tot regering. In de Eu
ropese Unie niet. Daar is alles 
direkt van belang voor de bur
ger. De Europese regelgeving 
raakt ons in ons dagelijks leven. 
Daarom zal men in Europa niet 
de •vijf grote talen alleen kunnen 
uitroepen tot de enige officiële 
talen." 

• U vindt de verloren taal
strijd voor het Merkenbureau 
geen teken aan de ^vand ? 

Eric Suy: ,,Neen. De zaken van 
het Merkenbureau zullen ook m 
de taal moeten verschijnen van 
de konsument. Dus ook in het 
Nederlands. Of het Deens of 
Grieks. De interne keuken van 
het Merkenbureau kan •wel in 
een beperkt aantal talen ver
lopen. We zullen er in Europa 
•wel op moeten toezien dat wan
neer er een Europese regelge
ving van kracht •wordt, die ook 
onmiddellijk in alle talen ver
spreid wordt. En niet bievoor-
beeld, eerst m de vijf grote talen, 
en vijf maanden later een ver
taling in de andere talen." 

• Wat •vdndt U van de ver-
tegenw^oordiging van Vlaande
ren in de Eairopese minister
raden? België heeft daar •vijf 
stemmen, maar moet die stem
men in blok uitbrengen. Het 
Verdrag van Alaastricht ver
biedt splitsing van de stemmen 
van de lidstaten. 

Eric Suy: ,,Dat klopt. Indien er 
op Belgisch niveau geen kon-
sensus gevonden •wordt, schiet 
er niets anders over dan een 
onthouding. Ik •vind dat geen 
goede regeling om de volgende 
reden: er zijn meer en meer 
domeinen en materies die tot de 
eksklusieve bevoegdheden be
horen van de deelgebieden. E^n 
visie van Vlaanderen over zulke 
materies kan helemaal verschil
len van een visie van WaUonië. 
En toch, zo zegt Alaastricht, 
moet België met één stem stem
men. Als Vlaanderen en Wal
lonië niet akkoord kunnen gaan 
met elkaar, moet België zich 
onthouden. Dat gaat op de duur 
tot zeer ernstige problemen lei
den. 

Daarom denk ik dat het de 
prioritaire taak moet zijn van de 
Vlaamse regering om nu, on
middellijk, reeds een werkgroep 
te vormen (indien die werk
groep tenminste nog niet be
staat) om na te gaan wat Vlaan
deren in 1996 bij de herziening 
van Alaastricht op tafel wil wer
pen. Ik weet niet of men in de 
Vlaamse regering daarover 
ideeën heeft. Het is mij ook niet 
bekend of er in de verschillende 
Vlaamse bewegingen daarover 
ideeën leven." 

Peter Dejaegher 

GESPREKKEN 
MET VLAAMSE 
BEWEGERS 

In deze reeks "Gesprekken 
met Vlaamse bewegers" 
kwamen eerder aan bod: 
Hugo Van Hemeliyck 
(VOS), J a n Jambon 
( O W , W B ) , Lieven Van 
Gerven (Davidsfonds), 
Roland Laridon (Vermey
lenfonds), Hugo Portier 
(ANZ). Volgende week: Li
onel Vandenberghe (IJzer-
bedevaartkomitee). 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE... 
Na afloop van het Volksunie-
Partijbestuur van maandag 24 
november j.1. heeft algemeen 
voorzitter Bert Anciaux vol
gende mededelingen verspreid 
ten behoeve van de pers. 

ARBEIDSDUUR
VERMINDERING 
Het partijbestuur van de Volks
unie stelt vast dat A B W - F G T B 
enerzijds en PS-voorzitter Bus-
quin anderzijds halstarrig vast
houden aan het koncept van 
arbeidsduurvermindering met 

voüedig loonbehoud.^ Hiermee 
dreigt ADV als efficiënt middel 
om tot herverdeling van de ar
beid te komen onmogelijk te 
worden gemaakt. Systemen als 
de 4-daagse werkweek, de 32-
urenweek... zijn slechts moge-
hjk wanneer daarmee een — ge
deeltelijk gekompenseerd — 
loonverlies gepaard gaat. 

De méér dan één miljoen werk
lozen verwachten vandaag dat 
overheid, werkgevers en werk
nemers kreatief en met zin voor 
solidariteit op zoek gaan naar 

VUJO'S STARTDAG, 
ZATERDAG 29 OKTOBER 

HOE ZIT HET MET ONS 
POLITIEK ENGAGEMENT? 

J e kan veel redenen zoeken 
om er niet bij te hoeven zijn. 
Alaar de afwezigen hebben... 
inderdaad. Het wordt de 
hoogste tijd om er w^eer eens 
tegenaan te gaan. Na het 
baanbrekende VUJO-kon-
gres van het voorbije werk
jaar, waar V U J O nog maar 
eens heeft duidelijk gemaakt 
een alternatief te bieden voor 
de toekomst, wiUen we er te
rug in vliegen. Toch zijn we 
niet blind: de voorbije Eu
ropese en gemeenteraadsver
kiezingen kunnen we moeilijk 
een onverdeeld sukses noe
men. Hoe kunnen we het 
nieu'we politieke werkjaar 
dan beter starten dan met een 
hand in eigen boezem te ste
ken, de koppen eens bij elkaar 
te steken, en te polsen naar 
"ons politiek engagement". 
Dit alles in een aangename 
sfeer, met een hapje, een 
drankje en een streepje mu
ziek... Daarom, zorg dat je 
d e r bij bent op VU JO ' s start
dag in het kultureel centrum 
van Koningslo te VUvoorde ! 

PRAATKAFFEE 
Om 13.30 uur vergaderen de 
Nationale VUJO-raadsleden, 
maar vanaf 15 uur zijn alle 
V U J O - en VU-leden, vrien
den en sympatisanten van 
harte welkom, want dan gaat 
een heus praatkaffee van 
start. Rond het tema "politiek 
engagement" wordt gekeu
veld, gediskussieerd en van 
gedachten gewisseld door 
Bert Anciaux en Herman 
Lauwers (VU), Anne Van 
Lancker (SP) en Mieke Vo
gels (AGALEV). Uiteraard 
mag ook jij je gedacht zeggen. 
Radiojournalist Mark Mor
ren modereert het geheel in 
goede banen. Tussendoor 
swingende muzikale allegaar
tjes. Omstreeks 18 uur wor
den de hongerigen gespijsd en 
de dorstigen gelaafd en de dag 
wordt waardig besloten met 
een optreden van de popgroep 
Coca^M. 

WEGWUZER 

J e kan Koningslo gemakke
lijk bereiken met het open
baar vervoer. J e neemt de 
trein naar Brussel-Noord. 
Vandaar heb je om 12.40 uur 
een trein naar Vilvoorde waar 
je om 12.48 aankomt. Om 

12.55 (of elk volgend uur) 
neem je een bus van De Lijn 
richting Koningslo (afstappen 
aan het rondpunt "Het 
Voor"). De Streekbaan komt 
uit op het rondpunt, je volgt 
het pijltje "Kodak" en na een 
minuutje stappen ben je aan 
het Kultureel Centrum (zie 
ook plannetje). 

Wil je toch met de auto komen 
volg dan dit trajekt: komende 
van de grote ring rond Brussel 
neem je afrit Grimbergen, 
richting Strombeek/Ko-
ningslo (=Hellebeekstraat, St. 
Annalaan); vervolgens derde 
straat links (=Reigerlaan, 
Meeuwenlaan); op het rond
punt "Het Voor" tweede 
straat rechts (pijltje "Ko
dak"). Nu ben je in de Streek
baan, het kultureel centrum 
(nr. 185) bevindt zich aan je 
linkerkant naast de Stedelijke 
School. Er is parkeergelegen
heid voorzien op de speel
plaats van de school. 

Wie het dan nog niet vindt 
belt best naar het KC: 
02/267.58.96 

c» Voor meer inlichtingen. ka.n 
je ,)teedd telefonL^ch terecht op 
het VUJO-tiekretariaat: 
02/217.63.28 (vragen naar 
Arnold of Kate). 

echte kansen op tewerkstelling 
om daarmee sociale uitsluiting 
kost wat kost te vermijden. 

KIESDREMPEL 
EN KIESPLICHT 
De Volksunie is niet te spreken 
over de ideeën rond het in
voeren van een kiesdrempel. 
Ter gelegenheid van het St.-
Michielsakkoord werden de 
kies-arrondissementen precies 
hertekend om tot een meer de-
mokratische samenstelUng van 
de parlementaire instellingen te 
komen en de niet-vertegen-
woordiging van grote kiezers-
groepen te vermijden. 

In het verlengde hiervcin blijft 
de Volksunie voorstsmder van 
het invoeren van het systeem 
Niemeyer voor de samenstelling 
van de gemeenteraad zodat men 
tot een veel meer proportionele 
verdeling van de zetels komt. 

Volksvertegenwoordiger Her
man Lyauw^ers diende vorige 
week een "voorstel van ver
klaring tot herziening van de 
Grond-wet in" met het oog op de 
afschaffing van de kiesplicht. 
Voor de Volksunie is de wrevel 
rond de opkomstplicht zodanig 
groot dat ze kontraproduktief 
voor de demokratie werkt. 

DEHOUSSE 
Het partijbestuur sloot zich ten
slotte aan bij de initiatieven die 
door de VU-frakties werden ge
nomen in verband met het taal
gebruik door federaal minister 
J M Dehousse. Deze gedraagt 
zich onbeschoft. Zijn Waalse 
politici zoals Dehousse er dan 
echt van overtuigd dat zij nog 
langer elke vorm van federale 
loyauteit aan hun laars kunnen 
lappen ? Beseffen zij niet dat de 
lijst met wrevelpunten alsmaar 
langer wordt ? 

VWG OVER 

VEILIG LEVEN IN 
VLAANDEREN 
Op donderdag 27 oktober e.k. 
organiseert het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden een stu
diedag onder het motto Veilig 
leven in Vlaanderen. In de voor
middag worden er drie refe
raten gehouden, die telkens 
handelen over één aspekt van de 
veiligheid. 

1. Veiligheid in de privédfeer. In 
volgorde van belangrijkheid 
wordt informatie verstrekt over 
de soorten ongevallen in de pri-
vésfeer waar ouderen het meest 
slachtoffer van zijn. Tegelijker
tijd worden er tips gegeven over, 
hoe men vaak op een eenvou
dige %vijze, de veiligheid in eigen 
woon- en leefomgeving aanzien
lijk kan verbeteren. 

2. Kleine kriminaiiteit en het on-
i>eiligheiddgevoeL Dit referaat han
delt o.a. over diefstallen op 
straat, zoals handtasdiefstallen, 
inbraak in woningen en het pro
bleem van de vermomde dief 
aan huis. Tevens wordt er in
formatie gegeven over hoe men 
zich preventief kan wapenen 
tegen dergeKjke voorvallen. 

3. Verkeersveiligheid. In het laatste 
referaat komen de verkeerspro
blemen van de oudere als voet
ganger en als fietser aan bod. 

In de namiddag wordt er in 
groepen rond de drie tema's 
ge^verkt. De bevindingen uit de 
•werkgroepen worden vervol
gens in plenum naar voorge
bracht. Naar het einde van de 
studiedag toe volgt er een toe
spraak door Johan Sauwens, 
minister van Verkeer. 

Naast het op touw zetten van de 
studiedeig zelf, wordt er rond de 
drie tema's ook een info-ten-
toonstelling georganiseerd in de 
inkomhall van feestzaal Bloe
mendal. 

Onmiddellijk na de studiedag, 
om 17u.30 precies, worden 
naast de besluiten van de stu
diedag ook de resultaten van 
een onderzoek bij de V W G -
leden bekendgemaakt. 

De studiedag gaat door op don
derdag 27 oktober 1994 van 10 
tot I7u.30 in Bloemendal, Lef-
fingestraat 38 te 8432 Leffinge. 
Deelnameprijs is 450 fr. (Kon-
gresmap, koffie, en middagmaal 
inbegrepen. 

c» Voor meer informatie: 
VWG-dekretariaat, Kipdorp 21 
biu) 13 te 2000 Antwerpen 
(03/233.50.72). 

DRIE LUNCHGESPREKKEN OVER 

ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID 
De Volksunie en het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel no
digen uit op een reeks lunch-
gesprekken rond het texaa. Arbeid 
en Sociale Zekerheid. 

De gesprekken vinden telkens 
plaats op een vrijdag tussen 12 
en 14 uur en gaan door in de 
Erasmuszaal (2 hoog) van het 
Algemeen VU-sekretariaat op 
het Barrikadenplein te Brussel. 

Volgende sprekers en onder-
•werpen zijn aan de orde: 

— Federaliöering van de Sociale Ze
kerheid, door prof. Danny Pie-

ters (KU-Leuven) op vrijdag 28 
oktober om 12u. 

— Naar een vierdaagM werkweek ?, 
door JefMaes (ABW-Leuven) 
op vrijdag 4 november om 12 
u. 

— Ekonomu)che groei en veranke
ring, door Frans Crols (hoofd-
red. Trends) op vrijdag 18 no
vember om 12 u. 

De deelname is gratis net als de 
broodjes en de drank. 

Wie één of meerdere van deze 
gesprekken wU bijwonen laat 

^ 

VU:362 
GEMEENTE
RAADSZETELS 
Onze poging om het juiste aan
tal VU-gemeentemandatarissen 
te vermelden is grotendeels ge
lukt. Toch bereikten ons nog 
wijzigingen die wij u deze week 
graag meedelen. Wij verzoeken 
de geïntereseerden deze aan te 
brengen op de eerder gepubh-
ceerde lijst. 

Bierbeek (arrondissement Leu
ven) : Pol Van den Bempt (volgt 
Herman Van Autgaerden op die 
gedeputeerde wordt), Luk Van 
Hoorenbeek (schepen). 

Hoeselt (arrondissement Has
selt) : Marie-José Jans, mevr. 
Boelen-Helhnx, Jerome Pal-
mans, Annette Smeers-Stue-
lens. 

Gavere (arrondissement Gent): 
Peter Van Meirhaeghe, Jos Van 
Alieghem. 

Laame (arrondissement Gent): 
Frank Van Imschoot. 

Waarschoot (arrondissement 
Gent): Alain Vervaet, Wcdter 
Georges. 

Ledegem (arrondissement Roe-
selare): Geert Dessein, Cindy 
Espeel, Bart Chque. 

Dat brengt het totaal aantal 
VU-gemeenteraadszetels op 
362 (305 mannen, 57 vrouwen), 
het aantal afgesloten bestuurs
akkoorden met de VU op 39. 
Lezers worden verzocht ons 
nieuvi'e akkoorden mee te delen 
zodat het overzicht kan worden 
aangepast. 

AANGIFTE 
VERKIEZINGS
UITGAVEN 
De verkiezingen zijn reeds 
een tijdje achter de rug. 
Een laatste en niet onbe
langrijke administratieve 
verrichting dient echter 
nog opgevolgd te worden: 
de aangifte van de verkie
zingsuitgaven van zowel de 
kandidaten ais de lijsten. 
De daarvoor bestemde for
mulieren werden reeds 
door het Algemeen Sekre-
tariaat naar de afdelingen 
en de arrondissementen 
verspreid. 

Wie niet zeker is van het 
maximumbedrag dat de 
lijst of de kandidaat mag 
uitgeven in zijn gemeente of 
kiesdistrikt, kan hierover 
steeds kontakt opnemen 
met Koen T'Sijen 
(02/219.49.30.). Het Alge
meen Sekretariaat beschikt 
thans over de juiste cijfers. 

dat zo vlug mogelijk weten aan 
het Vormingscentrum Lod. Do
sfel, Om^ventelingsstraat 13 te 
1000 Brussel. Tel: 02/219.25.00, 
fax: 02/217.35.10. 

Deze reeks is een aanrader voor 
onze lezers die interesse hebben 
in dé knelpunten die de politieke 
agenda van de onmiddellijke 
toekomst gaan bepalen! 
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ü i ï DE REGIO 
HERMAN VAN AUTGAERDEN BESTENDIG AFGEVAARDIGDE 

VU SLUIT AKKOORD 
IN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
Tussen CVP, SP en Volksunie 
werd een akkoord gesloten om 
de nieuwe provincie Vlaams-
Brabant te besturen. Van VU-
zijde werd de overeenkomst on
derhandeld en ondertekend 
door Vic Anciaux en de pro
vincieraadsleden Herman Van 
Autgaerden en Juu l Denayer, 
provincieraadsleden. De di
verse nationale partijvoorzitters 
gaven hun goedkeuring. De 
mandaten in de bestendige de
putatie werden als volgt ver
deeld: CVP 3, SP 2, VU 1. 

Voor de VU werd Herman Van 
Autgaerden aangeduid om het 
mandaat van bestendig afge
vaardigde op zich te nemen. 

De 46jarige VU'er uit Bierbeek 
wordt verantwoordelijk voor fi
nanciën, informatika, ekono-
maat, emancipatiebeleid, be
zwaarschriften, monumenten
zorg, verkeer en ontwikkelings
samenwerking. 

Uit de gesloten overeenkomst 
weerhield het hoofdstuk VLmmd 
karakter van de provincie onze aan
dacht. Daarin lezen wij: 

„De nieuwe provincie zal de 
motor zijn voor een geïnte
greerd aktieplan voor de 
Vlaamsbrabantse randgemen-
ten, gericht op: 
a) het stopzetten van de sociale 
verdringing van de lokale au
tochtone bevolking; 

b) het behoud van de Vlaamse 
identiteit; 

c) het behoud en de verbetering 
van de woon- en leefkwaliteit 
van het gebied. 

De nieuwe provincie zal dit be
leid uitwerken, koördineren en 
stimuleren in nauw overleg en 
in samenwerking met de 
Vlaamse regering, de GOM, de 
Vlaamsbrabantse gemeentebe
sturen, de intergemeentelijke 
maatschappijen en verenigin
gen. 

In de diverse beleidsdomeinen 
van de provincie zullen deze 
doelsteUingen in konkrete ak-
tiepunten w^orden vertaald 
(grondbeleid — huisvestingsbe
leid — regionale ontwikkeling — 
socio-kulturele sektor — ruim
telijke ordening — enz.). 

Tenslotte zal de nieu'we pro
vincie speciale aandacht blijven 
schenken aan de situatie van de 
Vlamingen in Brussel, o.m. door 
middel van samen'werkingsver-
banden." 

Wij wensen bestendig afgevaar
digde Herman Van Autgaerden 
en de VU-fraktie (Juul De-
naeyer. Staf Kiesekoms, Ri
chard Peeters en Alarcel Smee-
kens) alle sukses toe bij deze 
bestuursverantwoordelijkheid 
die, gezien de biezondere toe
stand waarin de jonge provincie 
Vlaams-Barbant zich bevindt, 
van essentieel belang is voor de 
hele Vlaamse gemeenschap. 

ANTWERPEN 

O K T O B E R 

Wc. 26 E D E G E M : Dia-avond 
in Drie Eiken, om 20u. M j n 
belevenissen in India door Ellen 
Adriaensens. Org.: Kulturele 
Kring. 

Vr. 28 B E R C H E M : Bezoek 
aan Memling-tentoonstelling te 
Brugge. Vertrek Berchem-sta-
tion om 8u.25. Rondleiding om 
1 lu. Onkosten: trein + inkom + 
gids: 600 fr. te storten op rek. 
van Paula Cauwenbergh (412-
9095811-05), dus niét op F W -
rek. De eerste 20 betalers kun
nen mee. Org.: FW-Berchem. 

N O V E M B E R 

D o . 10 D E U R N E : V W G be
zoekt Scheepvaartmuseum. Bij
eenkomst aan het Steen, om 
I4u. Info bij voorzitter Hejoi-
drickx (321.75.95). 

Zo. 20 T U R N H O U T : Om 20u. 
in De Wctfande: De honden in 
het zegekoor (over Irma Lap-
lasse). Kaarten aan 200 fi-. op 
tel. 014/41.45.79. 

D o . 24 D E U R N E : V W G sluit 
het wandeljaar af met etentje. 

MELKERIJ TEGEN DE VLAKTE 

OPNIEUW MILIEUDELIKT TE KOBBEGEM 
Ondanks de open monumen
tendag van 1990 wjiar de mel-
kerij van Kobbegem (deelge
meente van Asse) als waardevol 
industrieel erfgoed werd voor
gesteld. 

Ondanks de recente oproep van 
een bezorgde Kobbegemse ar-
chitekt om het gebouw te in
tegreren in de toekomstige ver
kaveling. 

Ondanks al de argumenten, zo
als het poorteffekt tot het dorps
centrum dat werkt als verkeers
remmer, die werden aangehaald 
om het gebouw al was het maar 
gedeeltelijk te behouden... 
•werd de melkerij van Kobbe
gem afgebroken zonder dat een 
sloopvergunning voorhanden 
was. Het argument dat de af
braak voorzien was in de ver
kavelingsvergunning van '86 
houdt geen steek omdat deze 
verkavelingsvergunning onder
tussen vervallen is. 

DE LAATSTE BROEKEN 
Op zaterdag 22 oktober werd in 
de vroege ochtend door een 
fu-ma uit Brussegem in opdracht 
van de familie De Keersmaeker 
opgerukt met 4 vrachtwagens, 2 
bestelw^agens, 2 buldozers en 2 
kranen om de klus te klaren. 
Afval van de melkerij (beton, 
bakstenen, ijzer, ...) werd in
gegraven in een sleuf op een 
perceel gelegen in een land
schappelijk waardevol land
bouwgebied en de grond hier
van afkomstig werd gestort in 
een moerassig natuurgebied. 
Dit alles zonder de minste ver
gunning. 

Het ogenblik was blijkbaar 
goed uitgekiend: op zaterdag 
werken de Aülieuinspektie en 
het Bestuur van Stedebouw 
niet, met de inzet van grote 
middelen kan op één dag de 
milieuovertreding beëindigd 
worden, de gemeenteraadsver
kiezingen zijn net voorbij, het 

familielid - kandidaat-burge
meester — is nog niet beëdigd. 
Aan het begin van een bestuurs
periode een miliumisdrijf plegen 
is minder erg dan op het einde, 
wetende dat het geheugen van 
de kiezers van korte duur is. 

DE 
GELOOFWAARDIGHEID 
VAN HET BELEID 
De familie De Keersmaeker, die 
op een feodale manier over het 
dorp Kobbegem heerst, is niet 
aan haar proefstuk inzake mi
lieuovertredingen. Een paar fei
ten op een rijtje: 
- Het kollege (21 nov. 1979) 
oordeelde dat de gemeente de 
volledige kosten zou dragen van 
de uitbreiding van het water
distributienet in de verkaveling 
van een familie, terwijl private 
verkavelaars normaal zelf de 
kosten moeten dragen van de 
nutsvoorzieningen. 
- In 1982 werd er een vijver 
aangelegd in de Broekstraat. 
Wellicht zonder dat advies werd 
aangevraagd bij Stedebouw. Er 
werden nochtans 27.955 m3 
grond verplaatst. 
— Om in een •woonuitbreidings-
gebied te bouwen moet er nor
maal een BPA worden opge
maakt. Niet zo in het woon-
uitbreidingsgebied in de Broek
straat waar er werd gebouwd 
zonder dat er een BPA is ge
komen. Toevallig zijn de ver
kavelaars zeer goede vrienden 
van de familie. Dezelfde families 
duiken ook op in het bestuur 
van de volleybalclub van Zellik 
dat onrechtstreeks zwaar ge
sponsord wordt door de ge
meente Asse. 
— De verbouwing van de Hen-
nekensmolen in het open gebied 
Kobbegem-Hamme is een aan
fluiting van de wet. Het ge-
bouw ,̂ dat niet bouwvallig was, 
werd tot op de bodem afge
broken en er werd een volledig 

nieuwe villa opgericht met een 
duidelijke volumevermeerde
ring door de bouw^ van twee 
grote garagegebouwen. Wel
licht niet toevallig in de periode 
dat dhr. Paul De Keersmaeker 
minister was van... jawel „land-
bouw^". 

— De lager gelegen natuurge
bieden in de vallei van de Bol-
lebeekse Vliet (dat aan de bron 
ook al belaagd werd door sche
pen), werden 3 jaar geleden al 
met grond, afkomstig van de 
uitbreiding van de brouwerij 
D.K., volgestort. Gelukkig heb
ben WIJ deze milieuovertreding 
toen kunnen doen stil leggen. 

— In de tuin (tegen de kerk aan) 
van de toekomstige burgemees
ter werd een tweede -woning 
gebouwd of tenminste een kan
toorgebouw, lien gewone bur
ger, zoals u en ik, moet dat eens 
proberen... 

— Iets verder heeft een bevriend 
notaris de restauratie van zijn 
hoeve mogen beginnen op de 
stoep in plaats van vanaf de 
rooilijn. 

— Er werd een straat aangelegd 
in een landschappelijk waarde
vol landbouwgebied zonder de 
minste vergunning. Er is hier 
terzake ^vel onzekerheid of er al 
of niet een vergunning moet 
aangevTciagd worden. 

De Raad van State (arrest nr. 
82.001 van 21 mei '87) oor
deelde dat het een vergunnings-
plichtige vaste Inrichting -was. 
Het minste wat de familie kon 
doen is een vergunning hiervoor 
aanvragen, wat echter niet ge
beurd is. 

De lezer oordeelt zelf over de 
geloofwaardigheid van deze fa
milie, die voor de tweede keer 
aan het hoofd van de gemeente 
Asse wil komen. 

Voor mensen die met het milieu 
begaan zijn kan dit niet meer. 

Mooie -woorden zoals: ,,Ik vidl 

komaf maken met de regula-
risatie van bou-waan-vragen" 
(Klakson, 20 okt. '94, blz. 5) 
worden lachwekkend tenzij... 
de overtredingen in het natuur
gebied en het landschappelijk 
-waardevol landbouwgebied in 
de oorspronkelijke staat her
steld -worden. 

Dit is het minste \vat -wij vra
gen. 

Etienne Keymolen, 
VU-raadsIid te Asse 

Belangstellende senioren zijn 
welkom. Info bij Heyndrickx, 
03/321.75.95. 

D E C E M B E R 

Ma. 5 D E U R N E : De V W G -
afdeling geeft Aliel het -woord 
om de reizen van 1995 voor te 
stellen. Om I4u.30 in zaal Rix. 
Info: voorzitter Heyndrickx 
(321.75.95). 

BRABANT 

O K T O B E R 

Vr. 28 D I L B E E K : Een andere 
kijk op Noord-Ierland door He
ather Lyons (Noordierse). Om 
20u. in KC Westrand. Org.: 
Werkgemeenschap G v.d. Bos
sche i.s.m. Vorming & Gemeen
schap. 

N O V E M B E R 

Vr. 11 D I E S T : II november-
herdenking door VOS i.s.m. het 
Plaatselijk IJzerbedevaartko-
mitee. Om Hu . mis in de pa
rochiekerk Sint-Martha. Na de 
mis is er een feestmaal in Resto-
Diest, Halensebaan 143. Sta
tutaire vergadering om 15u. 
Deelname: 500 fr.p.p. Inschrij
ven vóór 6/11 bij P. Maes 
(013/31.24.93), A. Peeters 
(013/31.14.86) of M. Sels 
(013/31.23.66). 

ZOEKERTJE 
- G E Z O C H T - 19-jarige jon
gedame uit Oppuurs (St.-
Amands), opleiding kantoor-
-werken, bedreven in tekstver
werking en spreadsheet, zoekt 
kantoor- of verkoops-werk in de 
regio Mechelen, Klein-Brabant, 
Antwerpen, Waasland. 
Aanbiedingen -via gemeente-
raadshd Frans De Leeuw 
(052/33.43.61). 

M E U B E L E N 

mccÉ 
K U N S T W E R K S T E I) E 

Speciaal van 14 oktober tot 20 november 1994. 
Bij aankoop van een slaapkamer, eetkamer of sa
longarni tuur , naast de gewone voorwaarden, 
een gastronomisch diner voor twee personen in 
het sterrenrestaurant 't Laurierblad in Berlare. 

EEGENEN 105-118 - 9200 SCHOONAARDE 
(Steenweg Wetteren-Dendermonde). 

TEL.: 052/42.21.56 - 052/42.67.90. 
Open van 10-12 u. en van 14-1 9 u. 

Zaterdag - Zondag 14-1 8 u. DONDERDAG GESLOTEN 
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UIT DE REGIO 
WEST-VLAANDEREN VREUGDE IN LEBBEKE 

OKTOBER 

Wo. 26 IZEGEM: Krans in 
stof. V-club voor volwassenen 
in de Ommegangstraat 5. Aan
vang: 19u.30. Deelname 450 fr. 
Inschrijven op voorhand: 
20.83.45 of 31.30.81. Org.: Vla-
najo vzw. 

Wo. 26 I Z E G E M : Derde sessie 
„Geschiedenis van België". 
Org.: VSVK-Izegem. 

Wo. 26 lEPER: Bezoek aan 
ambachtelijke kunstglasblazerij 
European Glass. Verzamelen 
om 13u.30 aan hotel Ariane, 
vandaar tegen 14u. naar de Ro-
zendaalstraat 21. Bezoek is gra
tis, mogelijkheid tot aankoop 
van unieke stukken. Org. en 
info: W I , 057/20.24.68. 

Zo. 30 BRUGGE: Sint-Pie
tersabdij van Steenbrugge: 

Jaarlijkse herdenking van Abt 
Modest Van Assche. Om lOu. 
Homilie door dom Aubert-TUlo 
Van Biervliet. Daarna gebed bij 
het graf. 

NOVEMBER 

Di. 8 BLANKENBERGE: 
Maandelijke samenkomst van 
VWG-Blankenberge. Om 14u. 
in de Reisduif. Inleg 120 Fr. Om 
I5u. toont dhr. Rouzeré dia's 
van Blankenberge. Nadien bol
ling — koffietafel. 

Wo. 9 I Z E G E M : V-Club voor 
kinderen: Kerstboom om 
nieuwjaarskaarten in op te han
gen. Om 13u.30 in de Om
megangstraat 5 te Izegem. In
kom 50 fr. Meebrengen: schaar, 
lijm, stiften. Org.: Jeugddienst 
Vlanajo vzw. 

MAAR BLIJFT LACHEN GEZOND VINDEN 

FIRMIN DEBUSSERÉ 
NEEMT WAARDIG AFSCHEID 

L E D E G E M - Op eigen ini
tiatief legt Firmin Debusseré 
zijn mandaat van gemeente
raadslid voor de volgende le
gislatuur naast zich neer. Ook 
Marcel Dedeurwaerder (872 
voorkeurstemmen) en Daniël 
Lagae (922 voorkeurstemmen) 
zijn er de volgende keer niet 
meer bij. Zij ruilen hun mandaat 
in de gemeenteraad voor een 
zitje in de OCMW-raad waar zij 
gezelschap zullen krijgen van 
Georges Raes. 

Hun vertrek kadert eveneens in 
de verjonging van Vrijheid en 
Democratie (de groep waar de 
VU deel van uit maakt). 

Firmin Debusseré was een 
kwarteeuw gemeenteraadslid 
(waarvan 12 jaar burgemees
ter). Marcel Dedeurwaerder 18 
jaar gemeenterjiadslid (waarvan 
6 jaar OCMW-voorzitter) en 
Daniël Lagae 12 jaar trouw ge
meenteraadslid. 

Tijdens de volgende legislatuur 
telt Vrijheid en Democratie 8 
zetels op de 21 in de gemeen
teraad. Met 2508 lijststemmen 
blijft zij evenwel de grootste 
politieke partij in Ledegem. Fir
min Debusseré veroverde bo
vendien voor de vierde opeen
volgende maal veruit het meeste 
voorkeurstemmen (1711). 

„SANS RANCUNE" 
Finnin Debusseré; „Ondank,) 
deze reële cijferd en het feit dat er de 
avond van zondag 9 oktober zowel 
met CVP aL nut SP een kon-
taktvergaderuig werd vastgelegd, 
bleek niemand bereid met onze groep 
te praten. Tegenover de CVP hadden 
wij nochtanj een interedtiant voor
stel Voor elk drie Jaar de bur-
gemee,fterdd/erp en het OCAIW-
voorzitterjchap. Maar de huidige 
meerderheid had een koalitie-af-
dpraak op voorhand. Niemand van 
de CVP of SP wilden met DebtUMré 
praten, en wel om een dubbele reden. 
Ten eerste om de eigen zetel veilig te 
stellen, dud puur eigenbelang, en ten 
tweede uit haat en afgunst tegen 
mijn persoon. Ik heb daarom per
soonlijk en „sand rancune" besloten 
mijn mandaat voor de volgende ge
meenteraad niet meer te aanvaar

den. De hypoteek op het voortbestaan 
van onze politieke fraktie u hiermee 
opgeheven. Hetzelfde geldt voor de 
onverenigbaarheid over het samen 
zetelen m de gemeenteraad met 
Cyndy Espeel, die op 4 februari 
volgend jaar mijn schoondochter 
wordt." 

De acht raadsleden zullen een 
korrekte maar harde oppositie 
voeren. Een jonge en bekwame 
ploeg waarvan de jongste 25 
jaar is en de oudste 40 jaar. 3 
VU'ers maken er deel van uit: 
Cindy Espeel, Bart Clicque en 
Geert Dessein. 

De ex-VU-senator zal zich ech
ter niet vervelen: hij is algemeen 
VWG-voorzitter, vertegen
woordigt de partij in het VIZO, 
toert Vlaanderen rond met zijn 
voordracht „Lachen is gezond " 
en bhjft voorzitter van de po
litieke groep Vrijheid en De
mocratie om „zijn " jonge gasten 
met raad en daad bij te sta^n. 

(g.d.) 

VU-ICHTEGEM 
ROUWT 
Op vrijdag 21 oktober hebben 
we ons trouw bestuurshd Luc 
Provoost ten gevolge van een 
smartehjk ongeval verloren. 

Luc was geboren op 11 de
cember 1956 en gehuwd met 
Marie Ann Garrein, vader van 
drie kinderen. Onze vriend Luc 
was nog een van de hardste 
idealisten en w^as steeds klaar 
om te helpen daar waar hij het 
gevraagd werd. 

We delen in het verdriet van de 
familie want dit verlies doet ook 
ons pijn. Vaarwel Luc. 

Het Bestuur 

De begrafenis heeft plaats op 
vrijdag 28 oktober om lOu. in de 
St.-Medarduskerk te Eerne-
gem. Rouwadres: Kriekestraat 
8 te 8480 Ichtegem-E^rnegem. 

Niets dan blije gezichten bij het vernemen van het resultaat van Volksunie-Lebbeke bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen. Winst 1 zeteL Zoals geweten kwam de dinamidche VU-afdeling Lebbeke 
onder eigen naam op en won. 

IN MEMORIAM URBAIN VENS 
Op zaterdag 22 oktober hebben 
familie en een grote menigte 
vrienden, onder wie veel VU-
leden, afscheid genomen van de 
66-jarige Urbain Vens. 

Heel Izegem kende hem als 
krantenverkoper. Wie nooit in 
het vak stond kan moeilijk in
schatten hoe hard werken het is 
geweest. Dat weten wij: van 
vroeg in de nacht, met een 
zwaar geladen flets, in alle w^eer 
en op alle wegen. Urbain heeft 
hard en plichtbewiist gewerkt 
voor zijn vele klanten. 

Alaar het was zijn gezin dat op 
de eerste plsiats kw^am: zijn 
vrouw^ en kinderen, voor wie hij 
cilles deed. 

Urbain -was ook al vele jaren lid 
van de VU. Het moet te maken 
hebben met zijn diep gevoel 
voor rechtvaardigheid en eer-
Ujkheid. En hij stak zijn over
tuiging niet onder stoelen of 
banken. Hij die zo hield van de 
natuur en van de mensen, aar
zelde niet ook over politiek te 
praten; niet opdringerig of met 
pretentie, maar met een grote 
overtuiging. 

Toen zijn vrouw Cecile De-
muynck in 1988 en 1994 op de 
VU-lijst stond, steunde hij haar 
voluit. En dat vŝ as bijlange niet 
het enige. Hij die zo'n druk 
leven had en eigenlijk geen tijd 
overhad, tenzij om even uit te 

blazen, hij maakte het mogelijk 
dat Cecile VU-bestuurslid werd 
en zich als biezonder aktief kon 
ontplooien. Door hem kon zij 
aktief zijn in sportverenigingen, 
aktief zijn in F W en VSVK-
bestuur. Hij gunde het haar en 
hij steunde haar. 

De VU-afdeling Izegem betuigt 
zijn echtgenote Cecile en de 
kinderen en familie haar innig 
medeleven. Wij zullen Urbain 
niet meer zien als de vertrouwde 
Izegemse figuur. Alaar hij zal 
blijven voortleven in de gedach
ten van velen. 

E.V. 

DOCHTER LAPLASSE 
ZAL TONEELSTUK BIJWONEN 
Angè Ie Laplasse, dochter van de 
in 1945 terechtgestelde Irma 
Laplasse uit Oostduinkerke, zal 
op vrijdag 28 oktober aanwezig 
zijn in zaal Wielingen in Wen-
duine. Daar wordt om 20u. de 
monoloog „De honden in het 
zegekoor" opgevoerd, die han
delt over de „zaak Laplasse". 

Zonder zich uit te spreken over 
schuld of onschuld, brengt het 
teaterstuk een aangrijpend re
laas van de laatste levensuren 
van moeder Laplasse, voor ze 
voor het vuurpeleton verschijnt. 

De avond wordt georganiseerd 
door de KJing Vlaanderen Mor
gen i.s.m. Davidsfonds, Wil
lemsfonds, CMBV Gemeente
bestuur De Haan en ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Kaarten kosten 250 fr. (voor
verkoop) of 300 fr. (avond zelf). 
Houders van Plus-3-Pas krijgen 
50 fr. korting. 

Kaarten te verkrijgen bij de or
ganisatoren en in Wielingencen
trum: 050/41.46.43. 

OKTOBER 

Za. 29 DIEPENBEEK: Cam
pus LUC, gebouw D, om 9u.: 
Colloquium ,,Limburg in de 2de 
WO". Een aantal nieuwe on
derzoeksresultaten worden hier 
voorgesteld. Deelnameprijs met 
middagmaal: 700 fr. Verdere 
info: 011/26.87.32. 

NOVEMBER 

Zo. 27 HASSELT-KIEWIT: 
Herdenking ,, Limburgs offer 

voor Vlaanderen". Om 14u.: 
herdenkingsmis in de St.Lam-
bertuskerk, Kempischestwg, 
Kiewit. Om 15u.: Getuigenis
sen door repressieslachtoffers, 
tijdens koffiemaaltijd in Ont
moetingscentrum De Binder, 
Vijverstraat, achter de kerk. (in
schrijven aan 350 fr.p.p. op rek. 
456-9578921-04 van Herden-
kingskomitee, Lisbloemstr. 31, 
3500 Hasselt, vóór 18/11). 

4S^ 

MINISTER 
JOHAN 
SAUWENS 
NAAR 
ZUID-AFRIKA 
Aünister Johan Sauwens (Bui
tenlandse Handel) vertrekt nu 
zaterdag naar Zuid-Afrika. Hij 
leidt een delegatie, samenge
steld door de Vlaamse Dienst 
voor Buitenlandse Handel. Tal 
van Vlaamse zakenlui en in
dustriëlen maken er deel van 
uit. Ook afvaardigingen van de 
steden Brugge, Gent en Ant
werpen behoren tot de groep. 
Zij bezoeken eerst Johannes
burg, -waar zij de opening bij
wonen van Saitex. Dat is de 
grote internationale handels- en 
zakenbeurs van Zuid-Afrika. 

In Johannesburg gaan Sau
wens en zijn gevolg ook naar het 
Vlaams Kultureel Centrum dat 
ondergebracht is in het Mis-
sakhuis. Via de havenstad Dur
ban gaat de zesdaagse reis ten 
slotte naar Kaapstad. Daar wor
den de haveninstallaties bezocht 
en de centra voor wijnproduk-
tie. Sauwens zal ook afstappen 
bij het Afrikaner Taalmonument 
in Paari. (MvdB) 
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SPORT 
BRIEF AAN PAUL VAN HIMST 

OVERKlASr EN OVERSPEELD 
De Rode DuiveU werden in Kopenhagen gewogen en te licht 
bevonden. Met die konkliuie zouden we nweten kunnen 
volstaan. Maar we Leven nu eenmaal in een tijd van 
overinfonnering en overkommentariëring. Zullen we de 
hele weg nog eeru) langt) lopen ? 
Voor de match heette het dat gelijk spelen een realidtidche 
betrachting waö. „De Denen zijn niet meer wat ze waren. 
De nieuwe generatie weegt lichter. Enkel de Laudrupé en 
doelman Schmekhel ötaan niet ter di)kuö,)ie. In de 
bondscoach geloven de speleré niet, de pers niet en bijgevolg 
ook het publiek niet. De druk zal enorm zwaar zijn." 

D
e uitkomst van het verhaal 
is gekend. De Rode Dui
vels werden overklast en 
overspeeld. In het eerste 

half uur werden ze w^eggetikt. 
Ze zochten naar gras om zich 
aan vast te houden en werden 
technisch, taktisch en fysisch op 
een hoopje gevoetbald. Het ^vas 
meelij-wekkend. Enkel in voet
bal kan zon sterke periode wor
den afgesloten met een doelpunt 
van... de zwakke die meteen 
gaat geloven dat het niet meer 
kan misgaan. Al maakten die 
onberekenbare Denen wel ver
dacht snel gelijk. De rust zou 
evenw^el raad brengen. 

In het vierde kwartier bleek het 
onomstootbare gehjk van de 
bondscoach. De ploeg van Van 

TOUR 
D'INDURAIN 
In Parijs werd de Tour 1995 
voorgesteld. Een klassieke 
boucle rond het land van 
Frangois Mitterand. De 
Ronde bhjft volgend jaar 
grotendeels binnen de 
Franse grenzen. Enkel Wal
lonië maakt uitzondering op 
die regel. Het zuiden des 
lands krijgt drie ritaan-
komsten in tw^ee dagen. 
Rond Luik zal Miguel In-
durain ook de basis moeten 
leggen voor zijn vijfde op
eenvolgende Tourzege in de 
tijdrit van vierenvijftig ki
lometer. Slaagt de machtige 
Spanjaard in zijn opzet dan 
schrijft hij geschiedenis. Hij 
vervoegt dan Anquetil, 
Merckx en Hinault maar zal 
als eerste vijf keer op rij 
winnen. Maar -we zijn na
tuurlijk nog niet zover. On
danks alles wordt de fiet
sende computer van Pam
plona één jaartje ouder en 
dus gevoeliger voor inzin
kingen, ziekten en tegensla
gen. Bovendien wordt de ge-
neratiewissel verder gezet. 
De honger bij de konkur-
rentie moet toenemen. 

Men kan zich niet zonder 
slag of stoot bij het mees
terschap van een en dezelfde 
renner blijven neerleggen. 
De druk om te reageren zal 
groter worden. Maar het kan 
niet ontkend w^orden: de 
Tour schijnt ook nu op maat 
van Indurain geknipt. Mciar 
kan het eigenlijk w êl anders 
wanneer één kampioen in 
mogelijkheden en gedreven
heid boven het verzamelde 
peloton uitsteekt ? 

Himst geraakte zo-waar in de 
match al leverde dat natuurlijk 
geen doelkansen op maar met 
het gelijke spel zouden -we na
tuurlijk al een eind onderweg 
zijn naar Engeland. We leefden 
in de beste der -werelden en de 
kommentator van VTM bekeek 
het ook zo. 

Alaar dan vielen plots die twee 
doelpunten. Eerst -was er de 
invaller die bij zijn eerste bal-
kontakt onbeschoft scoorde 
zonder zich aan de tegenstan
ders te hebben voorgesteld. Ver
volgens -werd een uitbraak onze 
internationalen fataal. Lxjgisch 
-want ze stonden voor een keer 
niet met zijn achten achter de 
bal. Dan is het niet moeilijk 
natuurlijk. 

Waarmee -we dachten dat de 
zaak w âs afgesloten. Maar neen. 
Van Himst verklaarde ongege
neerd dat zijn ploeg één van 
haar betere uitwedstrijden 
speelde — -we beven al bij de 
gedachte -wat er zal gebeuren als 
ze eens in een mindere dag 
zullen verkeren — en eigenlijk 
niet meer kon geklopt -worden 
op het moment dat ze de -wed
strijd verloor... Toen brak mijn 
klomp en ben ik voor de spiegel 
gaan staan om mezelf voor het 
hoofd te stoten. Of ik het echt 
allemaal goed gehoord had. 
Maar ja, w^ant 's anderendaags 
stond het allemaal onverkort en 
ongenuanceerd in de kranten te 
lezen... 

TUSSEN POT EN PINT 

We zijn de loop der jaren veel 
ge-woon geraakt van trainers en 
bestuurders maar er bestaan 
grenzen, Paul. Uw ploeg kon op 
geen enkel moment aanspraak 
maken op een punt en het was 
enkel -wachten op het genade
schot dat ook al in het eerste 
k-wartier kon gelost zijn. Dat u 
dat allemaal ontgaan is wei
geren \ve te geloven. Zoals u 
ook al lang begrepen hebt dat 
het klassieke geleuter rond de 
voorbereiding van de nationsJe 
ploeg — dagen-lange afzonde
ringen, het stilleggen van de 
nationale kompetitie — geen 
hout snijdt. De Denen spelen 
hun interlands tiuden pot en pint, 
lachen zich bij elke gelegenheid 
te pletter en -werden voor twee 
jaar Europees kampioen omdat 
ze ongekoncentreerd en volko
men ontspannen totaal onver-
-wachts moesten inspringen voor 
de verbannen Joegoslaven. 
Maar dat is men gemakkelijk-
heidshalve al vergeten. Waar 
nog bij komt dat zij met de 

f ebroeders Laudrup jongens in 
et veld brengen die een te-

fenstander kunnen dribbelen, 
unnen uitspelen -waardoor ge-

PauL Van Hurut weigert een en ander te geloven.. 

lijk -welk taktisch koncept in 
elkaar valt. 

Waarmee ŵ e natuurlijk niet wil
len zeggen dat de Rode Duivels 
Engeland niet zullen of kunnen 
halen. Integendeel. Want om 
niet bij de laatste zestien van 
Europa geteld te worden zal het 
heel slecht moeten gaan. Het 
volstaat de thuiswedstrijden te 
winnen en uit geen steken te 
laten vallen tegen de z-wakke 
broertjes. Met zuinig beheer — 
waarin onze nationale ploeg al
tijd heeft uitgeblonken — moet 
dat mogelijk zijn. 

Voorzitter D'Hooghe is van me
ning dat onze nationale ploeg 
van nu tot in 2000 op geen 
enkele grote afspraak mag ont
breken. Enkel en edleen om het 
EK dat bij de eeu-wwisseling 
door de Belgische en Neder
landse Voetbalbond zal worden 
georganiseerd maksimaal te 
promoten. De president ziet het 
groot. Hij zal zijn bond laten 
screenen door... zijn eigen men
sen die daarvoor trainers, be
stuurders, spelers en joernahs-
ten zullen ondervragen. We 
staan bijgevolg voor nieuw^e tij
den. Vooral nu het hele trans-
fersisteem duidehjk op de hel
ling staat en uitspraken van het 
Europese Hof de hele proble
matiek nog zouden kunnen ver
scherpen. 

De bond heeft overigens niet 
gew^acht tot het te laat -was. 
Jongeren tot zestien zullen 
voortaan zonder onoverkome
lijke problemen naar eigen be
lieven van klub kunnen ver
anderen en daar zal het -wel niet 
bij blijven. De maatschappelijke 
en juridische druk is te groot 
geworden. Er zullen nog meer 
koncessies moeten -worden ge
daan. 

KOMMER EN KWEL 
Maar van het EK -worden -won
deren verwacht. Het land zal 
voor die gelegenheid over -vier 
luxueuze stadions met een ka-

paciteit van 30.000 toeschou-
-wers moeten beschikken. De 
bond denkt in de eerste plaats 
aan Brussel, Brugge, Charleroi 
en Luik. Logischer kan het niet 
natuurhjk. Eén stadion in 
(voor) Vlanderen want er zijn 
toch maar twaalf van de acht
tien eerste klasse klubs in dat 
landsgedeelte gevestigd. Van
daar. Bovendien mag niet -wor

den vergeten dat er in Ant-
•werpen in geen eeuwen behoor
lijk werd gevoetbald en noit 
enige sportieve traditie kon 
worden gevestigd. Het kan na
tuurlijk zijn dat er in de Me
tropool — toch nog altijd de 
grootste stad van Vlaanderen en 
internationaal van z^vaa^de^ ge
wicht dan het Brugge van de 
voorzitter — geen belangstelling 
bestaat en geen geld kan ge
vonden -worden voor zon sta
dion maar het minste -wat men 
kan doen is dat daar dan be-
leefdheids- en volledigheids
halve aan toevoegen. Zodat de 
overheid eventueel nog kan re
ageren. 

Maar goed, met die stadions en 
dat EK zou ons land vijftig jaar 
voorsprong verwerven en aan 
hoog tempo de eenentwintigste 
eeu-w binnenstormen. Voor-
•waarde is enkel dat er ook een 
stevige ploeg binnen de lijnen 
staat omdat sponsors nu een
maal geïnteresseerd zijn in ^vin-
nende formaties om hun naam 
en publiciteit aan vast te binden. 
Vandaar de kommer en de 
k-wel. 

Al vinden wij dat er niet te -vroeg 
alarm moet worden geslagen. 
Was de bondscoach immers niet 
opgetogen over de uitstekende 
prestaties van zijn jonge garde 
in Kopenhcigen ? Genaux, Van 
Meir (al wel 26) en Gertje Ver-
heyen kregen een uitstekend 
achter hun naam van de grote 
baas terwijl de beloftenploeg 
voor het eerst matchen wint op 
verplaatsing. Er is dus geen 
reden tot juichen maar ook niet 
tot -wanhoop. De ene generatie 
is nooit de andere en het kan 
alleen maar verbeteren. 

Flandrien 

PLOEG VAN 'T STAD 
Veel laat vermoeden dat 
Beerschot volgend seizoen 
opnieu-w in de hoogste klasse 
zal voetballen. De ploeg van 
René Desaeyere nam een ge-
-weldige kompetitiestart en 
voert nu als torenhoog fa
voriet de rangschikking aan. 
Geen mens heeft het er moei
lijk mee: Beerschot hoort 
thuis in de topklasse, maakt 
op historische gronden aan
spraak op de titel „ploeg van 
't stad". De infrastrukturen 
zijn aan-wezig, het slapende 
supporterspotentieel -wordt 
stilaan -wakker. Onbegrijpe
lijk eigenlijk hoe het allemaal 
zover kon komen. Dat een 
stad met zon machtig finan
cieel en industrieel apparaat 
geen topklub kan of wifop de 
been brengen is een van de 
goed be-waarde Antwerpse 

f eheimen. Maar de Manne-
ens melden zich -weer. De 

klub van legendarische voet
ballers mmet internationale 
klasse als Ra3anond Braine en 
Rik Coppens -wil uit de doden 
opstaan. Er -werden in het 
voorbije tussenseizoen , na 
twee mislukte jaren, draco
nische maatregelen genomen: 
men schakelde terug van vol
tijds naar halftijds professi
onalisme, de lonen -werden 

41^ 

met dertig percent vermin
derd, de wedstrijdpremies 
werden opgetrokken. Men 
zou verloond worden naar 
verdiensten. Het sisteem 
-werkt en moet velen tot na
denken stemmen. 

NA HET VAGEVUUR 

Het zou nu stilaan tot ie
dereen moeten zijn doorge
drongen: de basis voor een 
suksesvolle -werking op ter
mijn is een gezonde financiële 
huishouding. Een klub kan 
geen schulden opstapelen en 
mag zich nooit uitleveren aan 
één sponsor of mecenas. Voor 
zover die laatste soort ooit 
echt heeft bestaan en niet 
handelt uit ,,mooi verpakt" 
eigenbelang. DaóUTiaast moet 
een ,,hongerige" spelersgroep 
•worden gevormd. Teveel 
voetballers zijn na enkele 
goede jaren sportief en fi
nancieel volgevreten. De 
prestatiedrang moet voelbaar 
zijn en bhjven. Zoniet loopt 
het slecht af. Beerschot had 
twee jaren vage-vuur nodig 
om de mentaliteit en de in
stelling te saneren. Wie durft 
stellen dat het bij Lokeren en 
Waregem en Genk anders zal 
verlopen ? 
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KÜLTÜUR 
NEDERIANDS OORLOGSVERLEDEN 
EN -HEDEN 

PRENTEN EN ILLUSTRATIES 
VAN LEON SPILLIAERT 

De bevrijding zorgt ook in Ne
derland voor publikaties die ge
tuigen van een worsteling met 
het verleden. In de roman Be-
vrifling^vuur van NouJ Bied ("De 
Poolse vveg" en "Het anato
misch museum") wordt het 
tema op een originele wijze uit
gewerkt. Bevrijdingsvuur ver
telt het dubbelverhaal van een 
zoon op zoek naar de houding 
van zijn vader aan het einde van 
de tweede wereldoorlog, en de 
eigen konfrontatie met het ver
loop van de Golfoorlog tegen 
Irak in 1991. Vader en zoon 
kampen met een moreel di
lemma: hoe rechtvaardig han
delen in een onrechtvaardige 
tijd? 

In 1945 is Benno Goethart se
nior ambtenaar van de burger
lijke stand in Vinkeveen, een 
gemeente in de provincie 
Utrecht. Hij vervangt er een 
joods ambtenaar, die door de 
bezetter en de kollaborerende 
Nederlanders niet langer ge
wenst was. Vinkeveen is een van 
de gemeenten die lang hebben 
moeten wachten op de bevrij
ding. In de hongerwinter die 
aan de bevrijding voorafging 
verwacht Goethart's vrouw een 
kind, de latere Benno jr. Het zijn 
de Duitsers die assisteren bij de 
geboorte van wat het eerste 
kind van de vrede had moeten 
worden. 

In 1991 belandt Benno jr. op
nieuw in Vinkeveen, waar nie
mand hem nog kent. Hij is op de 
vlucht. Als chemikus w^erd hij 
ontslagen in een bedrijf dat gas
sen produceert die mits wat aan
passing als oorlogsgassen kun
nen dienen. Uit wraak voor zijn 
ontslag heeft de jonge Goethart 
een vat gifgas doorgespeeld aan 
een Duitser, die het op zijn beurt 
richting Irak doorverkocht. 
Wanneer de Golfoorlog op uit

breken slaat vlucht Benno jr. 
naar Vinkeveen, de gevolgen 
van zijn onbezonnen daad vre
zend. 

„HIERNAMAALS" 
In Vinkeveen zoekt hij EUena 
op. Ze is vijf jaar ouder, en 
•wordt als dochter van de kol
laborerende oorlogsfotograaf in 
het dorp door iedereen geme
den. Zij moet Benno jr. kunnen 
vertellen over zijn vader. Op de 
afgelegen woonboot het "Hier
namaals" wordt haar leven be
heerst door de overleden kunst
schilder voor vne ze model 
stond. Zijn nalatenschap, vooral 
een indrukvi^ekkende reeks 
naakten, bewaakt ze angstval
lig. Op de televisie volgen de 
twee hoofdpersonages de evo
lutie van de Golfoorlog op 
CNN. 

Stukje bij beetje wordt het ver
leden en het heden gerekon-
strueerd. Hoe Benno sr. ont
snapt aan een razzia in het dorp 
en zo de geboorte van jr. niet 
meemaakt. Hoe Ellena van mi
litante pacifïste en oorlogste

genstander de dood van Sad
dam als enige oplossing begint 
te zien. Hoe een kollaborateur 
tijdens de oorlog bij het verzet 
verzeilt. Hoe Benno sr. als amb
tenaar in het gemeentehuis na 
de bevrijding het evenwicht 
moet bewaren tussen de Duitse 
soldaten, die na afloop van de 
oorlog nog vrezen geëkseku-
teerd te worden door het verzet, 
en tussen de boven water ge
komen verzetslieden, die de do-
kumenten van de burgerlijke 
stand ^villen vernietigen. Het 
dubbelverhaal komt traag op 
gang, msiar versnelt gaandeweg 
naar de verrassende ontkno
ping. Na de winter, wanneer het 
water dat in Vinkeveen domi
nant aanwezig is opnieuw be
gint te smelten, volgt in '91 zoals 
in '45 een bevrijding. Maar zo
als in '45 woedt in '91 het be
vrijdingsvuur opnieuw niet zon
der slachtoffers. 

(Pdj) 

<=&• Bevrifdingdvuur. Noud Bied. 
Uitg. Manteau, AntwerpenJAm-
dterdam, 1994, 195 blz, 695fr. 

Een razzia in AnuterBam. KLipjachten waren dageUjkje kodt in 
bezette Nederland. 
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In 1982 werd voor het eerst in 
het Stedelijk Museum voor 
Schone Kunsten te Oostende 
een tentoonstelling gehouden 
over het grafisch werk van de 
uitgesproken schilder Leon 
Spilliaert. Een beperkte kata-
logus door Xavier Tricot be
geleidde deze expositie. Intus
sen bleef toch de belangstelling 
voor de grafische en louter il
lustratieve werken van SpUli-
aert groeien. Er -was dus be
hoefte aan een geaktusJiseerde 
publikatie. 

Dit is nu gebeurd met het ver
schijnen van een volwaardige 
beredeneerde katalogus van het 
hele grafische oeuvre van SpU-
liaert in een voUedig geïllu
streerd boek, deels in kleur, 
waar buiten de losse prenten 
(etsen en litografieën), eveneens 
de andere grafische produkties 
beschreven werden, zoals de 
door Spilliaert geïllustreerde 
boeken, affiches, Ulustraties in 
tijdschriften, enz. 

De teksten zijn weer van de 
hand van Xavier Tricot, terwijl 
de konservator van het Oos-
tendse kunstmuseum de inte
ressante inleiding schreef. Er 
staat ook een indringend artikel 
in over de plaats van Spilliaert 
in het algemene kunstgebeuren 
in ons land, meer bepaald tij
dens het interbellum, geschre
ven door Jean F. Buyck, -we
tenschappelijk mede-werker van 
het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen. 
De vormgeving van het boek 
werd verzorgd door de Ant
werpse kunstenciar Mark Ver-
stockt. 

De Antwerpse uitgeverij Pet-
raco-Pandora, die deze pubü-

S katie verzorgt, heeft in het na
bije verleden reeds verschil
lende kunstmonografieën op de 
markt gebracht. Verwijzen we 
slechts naar de tentoonsteUings-

?''^»^+k-.^". •*jff'' 

Zelfportret 1903. 

katalogi over Henry Van de 
Velde (1993, Gent), Theo Van 
Rysselberghe (1993, Gent), Rik 
Wouters (1994, Brussel en 
Gent, met niet m inder dan 
12.000 verkochte exemplaren), 
Henri Cassiers (1994, Antwer
pen) Impressionisme en sym
bolisme in België 1880-1900 
(1994, londen). Les XX en de 
Belgische avant-garde (1992, 
Gent), enz. Aan verscheidene 
van deze tentoonstellingen heb
ben ^vij trou-wens in W I J uit
voerig aandacht besteed. 

Dit boek is bij voorkeur een 
uitstekende aanvulling voor al 
wie reeds tentoonstellingskata-
logi of andere publikaties aan 
Spilliaert gewijd, reeds in zijn 
bezit heeft. Deze nieuwe pu
blikatie is uitstekend verzorgd 
en biedt dus een -werkelijk vol
ledig overzicht van de prenten 
en illustraties, die Spilliaert ooit 
vervaardigde. 

(sd) 

c» Leon Spilliaert, Prenten en 
lUudtratied. Formaat 29,7 x 
24,5 cm, 120 blx., volledig ge-
illudtreerd, gedeeltelijk in kleur, 
gebonden in linnen band met 
kUurdtofwikkeL Prijd in de boek
handel: 1.400 fr. Uitg. Petraco-
Pandora, KempLich Dok W.K.2., 
2000Antwerpen, 03/233.87.70). 

PENTANGLE IS SPRINGLEVEND! 
In '68 was er niet enkel de 
roemruchte mciand van mei. 
Toen startten ook de zeven gou
den kleinkunstjaren, was het de 
doorbraak van ondermeer 
Miek en Roel, én kreeg de 
,,Britse" folkmuziek vaste voet 
in Europa. Fairport Conven
tion, onder leiding van niemand 
minder dan Richard Thomp
son, en de groep PentangU wa
ren dé grote lijsttrekkers. 

GEEN ONBEKENDEN 
Ontstaan binnen de muren van 
een Londense West End-pub 
had ze drie grote talenten in 
petto: zangeres Jacqui Mc 
Ghee w^as de jazzy-tweelingzus 
van Sandy Denny, en de gi
taristen en zangers John Ren-
bourn en de Schot Bert Jansh 
-waren op hun instrument de 
onbetwiste grootmeesters van 
blues, in de sporen van Bro-w-
nee Mc Ghee en Big Bill 
Broonzy. 

De opname van de dubbel-el
pee eind juni '68 onder de titel 
Sweet child was dé grote be
kroning: traditionele liederen, 
een vleug gospel, en jazz-ge-
tinte gitaarblues gingen er als 
zoete koek in. In '71 nam Jansh 

een schitterende soloplaat op en 
was hier te gast tijdens een 
troebadoersavond voor Om
roep Brabant. Het Cambridge 
Folkfestival en het Isle of 
Wightconcert waren grote mo
menten. Ze waren op Bilzen '71 
naast Gerry Rafferty (later zan
ger van topgroep Stealers 
Wheel) en in maart '72 te Gent, 
Hasselt en de Grote Aula te 
Leuven. 

In januari '73 ging de grote split 
door: soloprojekten (en -suk-
ses) haalden het op de uit
gekiende ,,moeilijkere" virtuose 
muziek die de „Vijfhoek" pro
duceerde. ,,Iedereen had het zó 
druk dat er samen niets meer uit 
de bus k-wam", vertelde Jacqui 
ons vorige zaterdag tijdens het 
enige én unieke optreden van 
een weer stabiel Pentangle in 
het CC van Koningslo-Vil-
voorde, ingericht door Henri 
Van den Berghe en zijn ,,Goe-
volk". 

Jacqui Mc Ghee: „Na negen 
jaar kwamen we weer tarnen voor 
een reünie, maar na eenjaar toeren 
verliet .John Renbourn de groep in 
1984. Op Bert heb ik dteedd kunnen 
rekenen voor verscheidene koncert-

toeren in de Verenigde Staten, En
geland en Duitdland. Noodt hem 
zijn er gitoridt (en lolbroek) Peter, 
die vijfjaar bij PentongU ió, boddidt 
en pianut Nigel Smith dedert negen 
jaar, en Gerry Conway dedert eind 
negenentachtig. Deze laatdte id een 
top deddiemuzikant. Hij dtond twin
tig jaar geleden op de planken naodt 
Cat Stevend en in de groep Fo-
theringay, en begeleidde achteraf 
regelmatig groten aid Richard 
Thompdon en fluitidt Jethro TulL " 

Het optreden van Pentangle 
•was, net als drie jaar geleden op 
Dranouter festival, schitterend 
op elk vlak. De muziek is niet 
enkel bijna -virtuoos te noemen, 
de muzikanten zijn duidelijk 
een stel dikke vrienden die 
graag samen musiceren, de lol 
die ze op de planken tappen 
werkt aanstekelijk bij het pu
bliek. Tweemaal een uur van de 
bovenste plank, en afsluiten 
met die rasechte Engelse folky-
samenzang lokte een entoesiast 
applaus uit. Ze k-wamen terug 
om nog een k-wartuurtje parels 
ten beste te geven. Wij hopen 

Pentangle terug te zien, bij
voorbeeld op Brosella Folk vol
gende zomer... 

ODE AAN GERSHWIN 
Naast onze Toots Thielemans is 
de Amerikaanse Engelsman 
Larry Adler een god op de 
mondharmonika. Om van zijn 
80ste verjaardag meteen een 
muzikaal feest te maken gaf 
niemand minder dan Beatles' 
producer George Martin hem 
de kans een plaat op te nemen. 

Adler -wou van de gelegenheid 
gebruik maken om hulde te 
brengen cian zijn inmiddels 
overleden vriend en komponist 
George Gersh-win, die in de 
dertig- en veertiger jaren mil
joenen mensen verraste met zijn 
muziek als Rhapdody in blue en 
ondermeer ook Summertime, dat 
achteraf honderden keren is ge
coverd. 

Hij dacht eerst met huidige 
vriend Placido Domingo er een 
klassieke versie van te maken. 
Maar het werd ex-Police-voor-
man Sting die hem overtuigde 
de muziek te brengen zoals 
Gersh-win het zelf zou hebben 
ge-widl :lichtvoetig s-wingend, 
met een vleug veertigersklank, 
en toch hedendaags gekruid. Of 
moeten -we het ge-woon tijdloos 
noemen ? 

Heelwat artiesten stelden stem 
of talent op een instrument ter 
beschikking, terwijl Adler zelf 
er tussendoor zijn bijdrage op 
mondharmonika inblies. Peter 
Gabriel, die er wegens een 
rondreis in het Oosten niet bij 
kon zijn stuurde zijn op band 
opgenomen versie van Summer
time op. Het werd de eenvou-
dig-mooie inleiding van een 
zeer muzikale en sfeervolle 
plaatopname, die zopas bij Pho
nogram verscheen. Namen als 
Chris De Burgh, Sting zelf, 
Lisa Stanfiels, Elton John, 
Carly Simon, Costello, Cher en 
Kate Bush, Sinead O'Connor 
en zelfs John Bon Jovi -waren 
erbij om elk een Gershwinkom-
positie voor hun rekening te 
nemen. 

Waarna Robert Palmer en 
Meatloaf, en Coumey Pine 
,, Summertime" instrumentaal 
eer aandoet. Als afsluiter is het 
Larry Adler zelf die de over
bekende Rhapsodic samen met 
George Martin de wereld in
stuurt in een, jawel, klassiek-
georkestreerde versie. 

Sergius 
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KULT-IMTJE 
EEN UITZONDERLIJKE AANBIEDING 

HET SOLVAYHUIS TE BRUSSEL BEZOEKEN 
In de loop van 1894 kreeg Vic
tor Horta de opdracht om een 
huis te ontwerpen voor het 
echtpaar Artnand Solvay en 
Fanny Hunter. Voor de jonge 
architekt (Gent 1861-Brussel 
1947) een enige gelegenheid om 
zijn kunnen te bevestigen. 

Op een minimum van tijd \va-
ren de eerste plannen klaar, in 
augustus '94 legde Horta deze 
voor aan de bou^vheer, in juli 
1895 werd de bouwaan vraag 
ingediend. Maar de stad Brus
sel was niet scheutig met de 
toelating, de vele negatieve op
merkingen over het huis wer
den besloten met:,,Bovendien 
zou het afgrijselijk zijn." 

Wat vandaag als een wereld
monument van architektuur 
\vordt beschouwd was het hon
derd jaar geleden blijkbaar 
niet. 

Op 20 augustus 1895 stond de 
stad de bouw toch toe, op 21 
juni 1898 meldde de aannemer 
dat de werken voltooid zijn. 

Het 15 meter brede Solvayhuis 
aan de Brusselse Louisalaan 
w^ordt gedragen door pijlers en 
een zichtbaar metaalskelet van 
ongeveer 16.000 kg, het \verd 
rijkelijk versierd met de voor 
die tijd meest luksueuze ma
terialen. Horta schonk biezon-
der veel aandacht aan de trap 
die als het ware een verkeers
regelaar in de woning is maar 
tevens ontvangstruimte en be
langrijke lichtbron. 

STADSPALEIS 

Warme kleuren zoals zacht
groen, geel, oranje en goudgeel 
zijn in harmonie met exotische 
houtsoorten en overal zijn luch
ters, tapijten, meubelen en 
muurversieringen op elkaar af
gestemd. Horta streefde een 
perfekte eenheid na en tekende 
alles, tot de kleinste onderdelen 
en gebruiksvoorwerpen, uit. 

In 1957 verkocht kleinzoon 
Solvay de woning aan het 
kunstzinnige echtpaar Louis 
Wittamer-De Camps (van het 

FRANK GROOTHOF SPEELT ODYSSEUS 

DE CYCLOOP EN 
ZOVELE ANDEREN 

2D, deze boog ik klaar! 
Prima! 
Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan wa 
Nou gaan jullie ervan lusten, 
zeg maar allemaal welterusten! 

Dit zingt Odysseus de vrijers en 
parasieten aan het hof op Ithaca 
dreigend toe. Eigenlijk niet 
Odyssseus, maar de Nederlan
der Frank Groothof die in zijn 
jongste produktie De Thuukonut 
van Odyddeiu niet alleen de rol 
van de „veellistige" — zoals Ho
merus hem noemt — vertolkt, 
maar ook van zovele anderen. 
De naam Frank Groothof is je 
vreemd? Tijd om hem te leren 
kennen. Pluis de kranten uit en 
kijk waar hij optreedt. Pak je 
kleine mannen mee en geniet 
van de virtuositeit van een Ne
derlander die bekend w^erd door 
televisieprogramma's als Se-
samstfciat en Klokhuis en recent 
door zijn oude liefde, de opera. 
Ik denk o.m. aan Mozarts To-
verfluU en Beethovens FSelio. 

Momenteel trekt Groothof door 
Vlaanderen met een bev*rerking 
van Homerus' Odyssee in een 
muzikale zetting van Claudio 
Monteverdi. Uiteraard brengt 
hij ons slechts een greep uit een 
zwerftocht die twintig jaar 
duurde. Nu eens legt hij het 
accent op avontuur en fantasie 
zoals in de scène met de een
ogige cycloop, dan weer laat hij 
neigen neiar het karikaturale zo
als in de nabootsing van Pe
nelopes slavin Melantho. Alaar 
steeds houdt hij, als een dui
velskunstenaar, zijn jong pu
bliek in de ban. 

VERBEELDINGSKRACHT 
Groothof is Odysseus en wordt, 
met zeevrier omhangen, Posei
don, de zeegod. Groothof is Te-
lemachos en wordt door ver
andering van stemtimbre de op
pergod Zeus. Groothof danst en 

springt, droomt en mijmert, is 
verteller en rode draad, klown 
en held. 

De scène met de cycloop is een 
pareltje. Groothof wint zijn pu
bliek voor zich door het bij het 
gebeuren te betrekken. Zijn 
springbal blijkt plots een reuze
oog of een vuurhaard. De cy
cloop vifordt listig belaagd en het 
oog uitgebrand. Sluwheid haalt 
het op kracht. 

De korte episode met de trouwe 
hond Argos die sterft na het 
herkennen van zijn meester is 
pure poëzie. En de afrekening 
met de vrijers een staaltje van 
verbeeldingskracht. Maar het 
meest fascineert me de manier 
waarop de akteur weet om te 
springen met een hoge stellage 
die hij achtereenvolgens omto
vert tot weefgetouw, w^agen van 
Zeus, verbhjf van Penelope, en 
echtelijk bed, gebouwd in de 
holte van een boom, het geheim 
tussen man en vrouw dat tot de 
herkenning leidt. 

Speelt de muziek van Monte
verdi dan niet mee ? Integendeel 
en precies zoals de Italiaan het 
wou: in dienst van het woord. 
Geen originele en autentieke in
strumenten hier, geen beroeps
zangers ook, maar een saxo
foonkwartet en een continuo die 
met veel eerbied de partituur 
benaderen en musici die ook 
scenisch hun mannetje (of 
vrouwtje) staan. Pluis na waar 
Groothof zijn Odysseus speelt. 
Hij ontroert, doet je schater
lachen of voert je binnen in zijn 
sprookjesland. 

(wdb) 

Het herenhuL) SoLvay na de restauratie in 1993. 

modehuis Valens), eigenaars 
van een uitzonderlijke Art nou-
veau-verzameling. O p die wiize 
werd het huis gered want het 
\vas ,,rijp voor afbraak" om 
vervangen te -worden door een 
hoogbouw zoals met een ander 
Hortahuis in dezelfde Louiza-
laan is gebeurd (1950) en met 
het socialistische Volkshuis 
(1964). 

In de voorbije 100 jjiar-werd het 
Solvayhuis meerdere malen ge
restaureerd, in 1989 zeer gron
dig, het gebouw is geklasseerd 
en voorwerp van tal van pu-
bikaties en studies die ook in 
het buitenland de aandacht 
trekken. 

Het huis, sommigen spreken 
van een stadspaleis, is twee 
keer per jaar te bezoeken en 
door een beperkt aantal men
sen. 

De vzw Culturama biedt de 
kans om zo'n bezoek mee te 
maken op zaterdag 12 novem
ber a.s. om lOu. (kostprijs 
950 fr.) 

Machteld De Schryver (Cul
turama) en plaatselijke gidsen 
zorgen voor de begeleiding van 
de bezoekers. De vzw biedt ook 
een kursus (4 avonden) over de 
Art nouveau aan. 

(mvl) 

c» Culturama, Baron de Viron-
Uuin NO, 1700 Dilbeek. TeL 
02/569.27.74, fax 
021569.51.44. 

NU OOK IN MUSEA-WERELD 

JEAN-MAURICE DEHOUSSE 
BLUFT ERGEREN 

De federale minister van We
tenschapsbeleid Jean-Mau-
rice Dehousse (PS) blijft er
gernis verwekken. Verleden 
week presteerde hij het om op 
de slotzitting van de Noora-
zee-konferentie te Oostende 
een toespraak afwisselend in 
het Engels en in het Frans te 
houden, tervrijl hij een neder-
landstalige versie op zak had. 
Zelfs de aanwezige koning zou 
zich geërgerd hebben aan de 
verregaande onbeschoftheid 
van zijn minister. 

En, meldt ons een mede^werker 
uit Antwerpen, de minister 
mengt zich nu ook in musea-
aangelegenheden. 

Tijdens een perskonferentie 
voor een tentoonstelling in het 
Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen 
(KMSKA) maakte de hoofd-
konservator, mevrouw Lieve 
Schoonbaert zich ongerust 
over een op tU zijnde „nieuwe 
kulturele grap" van minister 
Dehousse. 

De minister zou namelijk over
wegen om de sinds 1830 over 
onze musea verspreide „rege
ringsgiften" te herverdelen en 
toe te wijzen aan andere ge
gadigden. Dit betekent het 
overhoop hêilen van de be-

Dehouiide : kulturele grapjaé ? 

staande inventarissen en het 
onbetrouwbaar maken van cJle 
mogehjke kunst-historische en 
wetenschappelijke publikaties. 
Zo'n verhuis houdt ook het 
onnodig zeulen met vaak zeer 
oude (en dus fragiele) kunst
schatten in en zal op de nieuwe 
plaatsen konservatie-infira-
struktuurwerken meebrengen. 
Verhuis en werken zullen mil
joenen vergen die ongetwijfeld 
beter zouden kunnen worden 

< ^ 

gebruikt. Bijvoorbeeld om te 
Antwerpen 14 absoluut nood
zakelijke suppoosten in dienst 
te nemen. 

Toen enkele persmensen meer 
uitleg vroegen over deze zaak 
besefte de hoofdkonservator 
dat zij weUicht te vroeg mel
ding had gemaakt van de ge
dachten van de minister. En 
klapte dicht. Geldt hier ook het 
volkse gezegde: geen rook 
zonder vuur ? 

Het zou nuttig zijn mocht er in 
het federale parlement na
vraag worden gedaan omtrent 
de plannen van de minister die 
niet aan zijn proefstuk is. Zo 
presteerde Dehousse het om 
het Antwerps Filmmuseum in 
het Frans te openen. En ook 
zijn onwetenscnappeUjke uit
spraken over de Vlaamse Pri
mitieven, die naar zijn zin 
voortaan,,middeleeuwse schil
ders in het Schelde- en Maas-
bekken" noemen, zijn wdj nog 
niet vergeten. 

Op I januari 1995 wordt mon
sieur Dehousse burgemeester 
van Luik, w^aar hij veel werk 
aan de vsónkel heeft. Het zal 
voor ons geen treurig afscheid 
zijn van de minister! 

(sd) 
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MEIELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 29 OKTOBER 

BETRAYELOFTHEDOVE 
Amerik. triller van Hamilton Strathford (1992) met Helen 
Slater, Billie Zane en Kelly Lebrock. EUie is onlangs ge
scheiden van haar onbetrouwbare en egoïstische echtgenoot. 
Haar liefde voor haar 7-jarige dochter en de steun van haar 
vriendin houden haar overeind, en alles lijkt de goede richting 
uit te gaan. Tot haar ex-man terugkomt... (TV 1, om 23u.l5) 

Z O N D A G 30 OKTOBER 

THE MOSQUITO COAST 
Amerik. drama van Peter Weir (1986) met Harrison Ford en 
River Phoenix, naar de gelijknamige roman van Paul Theroux. 
Uitvinder AUie Fox verlaat samen met zijn gezin het korrupte 
en burgerlijke Amerika om naar de jungle te verhuizen. Zijn 
plan is echter tot mislukken gedoemd en Fox ^vordt langzam 
gek... (VTM, om 20u.30) 

DE VAL VAN DE MUUR 
Twee jaar na de openstelling van de Berlijnse Muur op 9 
november 1989 waren alle kommunistische regimes in Oost-
Europa verdwenen. De Britse TV-producent Brian Lapping 
zocht vijf jaar na die historische gebeurtenissen de hoofd
rolspelers op. (Ned. 3, om 21u.22) 

D I N S D A G 1 NOVEMBER 

DE KANONNEN VAN NAVARONE 
Oorlogsfilm van J.Lee Thompson (1961) naar de roman van 
Alistar McLean. Deze klassieke oorlogsfilm legert een hele 
resem sterren en staat als een bunker in de filmwereld. (TV 1, 
om I4u.40) 

Gregory Peck en David IS/wen ui de uUdtekenóe oorlogjfUm De 
Kanonnen van Navarone. Dinödag 1 november op TV 1, om 

WOENSDAG 2 NOVEMBER 

VERLOREN LAND 
In Boulevard vanavond de geschiedenis van Frans-Vlaanderen. 
Wie via de Westhoek de Franse grens oversteekt hoort tot zijn 
verbazing soms Nederlands, VUnuch, spreken ? Hoe kan dat ? 
Boulevard gaat op zoek naar het antwoord. (TV 2, om 
21u.35) 

D O N D E R D A G 3 NOVEMBER 

NUNS ON THE RUN 
Britse komedie van Jonathan Lynne (1989). Brian en Charlie 
zijn twee kruimeldieven die per toeval in het milieu verzeild 
geraken. Door omstandigheden zijn ze lid geworden van de 
bende van de genadeloze Case. (TV 1, om 15u.30) 

NIGHT OF THE PROMS 
Hoogtepunten uit de 10de Night of the Proms in het Antwerps 
Sportpaleis. Met het Orkest van de XXe Eeuw o.l.v. Robert 
Groslot, Met Manuele Barrueco (gitaar), Tot, Paul Young en 
John MUes. (TV 2, om 22u.45) 

VRIJDAG A NOVEMBER 

HOME ALONE 
Amerik. komede van Chris Columbus (1990) met Macaulay 
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern e.a. De McAllisters hebben 
een reis geboek naar Frankrijk, waar ze de kerst zullen 
doorbrengen. Tijdens de vlucht blijkt dat ze iets vergeten is... 
de 8-jarige Kevin. Terwijl de ouders al met mogelijke doen om 
terug te keren beleeft Kevin de tijd van zijn leven... (VTM, om 
21u.30) 

CUBAANSE LOL 

^^ Angie is een film van 
Martha Coohdge, en zij slaagt 
er in het onderste uit de ak
teerkan van Geena Davis te 
halen, en zoals kenners weten, is 
dat heel wat Maar ook Stephen 
Rea die hier in zijn eerste Ame
rikaanse film staat, Rea die be
roemd werd in de kleine Ierse 
produkties van Neil Jordan, 
steelt de show iedere keer als hij 
verschijnt. 

Het verhaal kan w ât banaal 
lijken: een verbroken verloving, 
kraambed, alleenstaande moe
der, kind in en uit ziekenhuis, je 
ouders die niet die mensen blij
ken te zijn die je hoopte ze te 
zijn. 

Al lijkt het soms wat zoeterig, de 
vertolkingen nemen dat gevoel 
weg. Davis speelt Angie Scac-
ciapensieri, een slim kind uit de 
Newwyorkse Bensonhurst-
buurt, een stuk van Brooklyn 
waar nogal wat Italianen wo
nen. Ze is •wat te ver gegaan met 
haar hef Vinnie, de loodgieter 
(James Gandolfini). Natuurlijk 
•wordt er gesproken over trou
wen, maar Angie ontmoet Noel 
(Rea) en die plaatst Vinnie zo in 
de schaduw dat ze een ver
houding met hem aangaat, zon
der ook maar enige verzekering 
te hebben dat Noel er zal zijn 
wanneer ze iemand nodig 
heeft. 

Al bij al geen slechte film, zeker 
geen hoogvlieger, maar iedere 
keer is ondergetekende weer blij 
dat gewone simpele mensen, 
met gewone simpele gevoelens, 
toch nog steeds stof voor films 
leveren. 

•k Bent u misschien al naar Max 
van Freddy Coppens en met 
Jacques Vermeire gaan kijken ? 
Slecht hé? 

'k^'k Fresa y chocolate, een 
Cubaans-Meksikaans-Spaanse 
co-produktie van regisseur 
Toma Guiterrez Alea — een oude 
rat in het vak, is een hoogst 
merkwciardige film. Het is een 
komedie en tegelijkertijd druipt 
het vitriool tegen het Castro 
regime eruit. Maar het is vooral 
een menselijke komedie over 
seks. 

Het verhaal van David (Vla
dimir Cruz), een macho en een 
eerder naïeve knaap die dw^eept 
miet de kommunistische partij 
en de Cubaanse revolutie, is 
eigenlijk een tikje t ra^sch als je 
weet dat hij een klakkeloze vol
geling is van de officiële lijn en 
literatuur, kunst en muziek aan 
hem verloren zijn. Het is dus 
een enorme klap voor zijn ego 
als hij zijn meisje ziet trouw^en 
met een andere man. 

Het is op dat ogenblik dat hij 
Diego (Jorge Perugorria) ont
moet. Diego is een nicht die het 
leuk vind om nicht te zijn. Hij 
voelt zich dadelijk aangetrok
ken door de mooie David, die 
eigenlijk geen nichten kan uit
staan, en lokt hem onder een 
voorwendsel zelfs naar zijn flat. 
David voelt zich helemaal niet 
gemakkelijk en zeker niet wan
neer Diego de Cubaanse maat
schappij met de grond gelijk 
maakt. David zal het als zijn 
taak zien Diego aan de kaak te 
stellen en w^anneer deze zegt dat 
hij aan een kunsttentoonstelling 
werkt in samenwerking met een 
buitenlandse ambassade, zal 
David steeds regelmatiger be-

Max, met Jacqued Vermeire : niet écht „de max' 

zoeken afleggen bij Diego. En 
zie, het ongelooflijke gebeurt. 
Het is Diego die hem langzaam 
een andere kijk op het leven 
begint te geven, zodat ze zelfs 
vrienden worden. Iets te lang? 
Misschien ^vel, maar dat had de 
schitterende Four weddingd and a 
funeral ook, en deze film richt 
zich een beetje tot hetzelfde 
publiek. De akteursprestaties 
liggen alvast op het hoogste 
niveau. Deze film zorgde voor 
de internationale doorbraak van 
de Cubaanse cinema, dankzij 
zijn humor en slagvaardigheid. 

Gewoon een erg leuke film. 

•k Als je in Gazet van Ant-
^verpen onder de titel ,,Van tra
vestieten en homo's" las, dat in 
de Australische travestieten-
fihn Prescilla Queen of the 
Desert, de ietwat in de ver
getelheid geraakte Christopher 
Plummer een grandioze, zelfs 
ontroerende transseksueel voor 
zijn rekening nam, kun je het de 
recensente van dienst niet al te 
kw^alijk nemen dat ze Terence 
Stamp niet herkende. 

Willem Sneer 

SATERDAG Uitgespeeld Milac voegt 
de soldaat bij het woord. 

Lady Di 
...vorce 

© 

© 

AHASVERUS 

„Fabiola eredeken van de 
arbeid", 
las Ahasverus 
Hovenierster ? 

Voortaan heten alle 
Hollanders Cees 

© 

Dehousse is de Luikste thuis! 

© 

C of K? Hangt af van de 
spelling van het lot. 

© 

D e Witte weer in bioskoop: 
Ga en Zi chem I 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

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

Wij bieden U 
-14 luxueuze tiotelkamers met alle 

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

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

• Kamer (2 persj met uitgebreid ontbiil 
2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon. 
Halfpension 2050 fr per persoon 

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

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met aUe nodige multifunctionele apparatuur 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

yeteug 
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HELE STAP 
Uit d e foto o p blz. 4 in W I J (19 
okt . j.1.) leid ik af da t voorz i t te r 
Ber t Anc iaux wel degelijk de 
ge lukkige bezi t ter is van een 
h e m d en een das . 

Als hij die d ingen nu ook nog in 
he t o p e n b a a r wil d ragen , zijn w e 
me t de Volksunie al een hele 
s tap verder . 

W i l l y C o b b a u t , 
B a a r d e g e m - i n - A a l s t 

DE TOEKOMST (1) 
M e t v e r w o n d e r i n g leis ik da t er 
g ro te onzeke rhe id heers t bij de 
Volksunie naa r aanle iding van 
de verkiezingsui ts lag van 9 ok
tober. H e t resu l taa t van de ge
meen te raadsverk iez ingen is in
d e r d a a d niet goed, m a a r w^e 
mogen niet ve rge ten da t s inds 
1988 in en r o n d de V U heel w a t 
g e b e u r d is. Voor de provincie-
raadsverk iez ingen haa lden w e 
ongeveer 6 ,5%, w^at ten opzichte 
van de E u r o p e s e Verkiez ingen 
toch mciar een ger inge ach te r 
u i tgang is en be'wijst da t de 
part i j k a n r e k e n e n o p een kleine 
m a a r h a r d e k e r n van kiezers , 
die de part i j en zijn ideeëngoed 
w^ensen t r o u w te blijven. 

D e z e gemeen te raadsverk iez in 
gen h e b b e n volgens mij vooród 
een plaatsel i jke be teken is . M e n 

sen h e b b e n voor mensen en fi
g u r e n ges temd •waarin zij ver 
t r o u w e n hebben , ongeach t de 
nat ionale part i j -waartoe zij be 
ho ren . S a u w e n s , Kni jpers , D e 
Batselier, Tobback zijn s lechts 
enkele voorbee lden (in Leuven 
zijn zeke r geen 4 0 % socialis
t e n ) . Bij nat ionale verk iez ingen 
h a d het resul taa t he lemaal an
de r s k u n n e n zijn. 

Bovend ien stel ik vas t da t d a a r 
w a a r de V U echt v e r n i e u w e n d 
werk t , streeft naa r ve r ru iming 
op gemeentel i jk v lak en p r o 
beer t een demokra t i sch al ter
natief te b ieden, de resul ta ten 
nogal meeval len. In Overi jse 
s laagt de V U er in zijn zetel te 
b e h o u d e n b innen de Vlaamse 
eenheidsli jst Over i jse 2002, die 
voor he t eers t o p k w a m en on
middelli jk 3 zetels in de w a c h t 
sleept. 

D e verkiez ingen, die nu v o o r de 
boeg s taan zijn veel belangr i j 
ker. D e aanwez ighe id van de-
mokra t i s che Vlaams-nat ional i s 
ten in d e eers te r ech t s t r eeks 
ve rkozen Vlaamse R a a d en in 
he t federale p a r l e m e n t v a n Bel
gië blijft m e e r d a n ooit nood
zakelijk. H e t p r o g r a m m a v a n de 
part i j is goed . H e t k iezerspo
tentieel is e n o r m . D e Volksunie 
k a n de g ro te volkspar t i j in 
Vlj ianderen w o r d e n . H e t gro te 
p rob l eem is echter, da t m e n de 
s t a n d p u n t e n v a n de part i j on
vo ldoende kent . 

E e n manie r vuii den om deze 

o n w e t e n d h e i d te d o o r b r e k e n is 
voor de Volksunie de g ro te uit
dag ing . Nieuw^e en jonge m e n 
sen v e r d e r de k a n s geven om he t 
beeld v a n de part i j te bepalen, 
s t e u n e n d op de e rva r ing van de 
oude ren , blijft een noodzaak . 

( i n g e k o r t ) 
J a n Voet , O v e r i j s e 

DE TOEKOMST (2) 
Sena to r J a n Loones o p p e r d e de 
gedach te da t de Volksunie een 
radikale k o m m u n a u t a i r e koe r s 
moe t gaan varen , -wü ze nog een 
k a n s m a k e n in de nat ionale po
litieke jungle . 

D e VU-afde l ing Lin t w ü langs 
deze w e g onze s teun be tu igen 
a a n de denkr i ch t ing van sena tor 
Loones . O o k -wij zijn de men ing 
toegedaan da t de twees lacht ige 
h o u d i n g van de part i j le iding op 
k o m m u n a u t a i r v lak eindelijk 
eens moe t o p h o u d e n . D u i d e 
lijkheid is d u s de b o o d s c h a p ! 

N e t zoals w e op ons kongre s 
van Leuven duideli jke keuzen 
m a a k t e n over ons msiatschap-
pelijk profiel, m o e t e n w e ook n u 
op een n i euw k o n g r e s duideli jk 
keuzen d u r v e n m a k e n over ons 
k o m m u n a u t a i r profiel en on
dubbe lz inn ig k iezen v o o r een 
onafhankel i jk V laande ren me t 
Brusse l als hoofds tad . D i t is ook 
n a a r ons inziens d e enige man ie r 

om he t v e r t r o u w e n b innen de 
Vlaamse b e w e g i n g te he rwin 
nen, en om de poli t ieke d a k 
lozen (die zich niet thuisvoelen 
bij he t Vlaams Blok) t e r u g bin
nen te halen . 

Hopel i jk w a c h t he t par t i jbe
s tuu r niet om de juiste kon -
klusies te t r e k k e n . Lu is te ren 
n a a r de basis zou nut t ig k u n n e n 
zijn. 

E e n konvergenr ie met a n d e r e 
part i jen, zoals bepaa lde kade r 
leden wel zouden willen, zien 
wij ech te r niet zi t ten o m d a t w e 
v rezen da t die part i jen well icht 
nooi t ons k o m m u n a u t a i r p r o 
g r a m m a willen ve rded igen . 

H e t msiatschappelijk en k o m 
m u n a u t a i r p r o g r a m m a van onze 
parti j zijn onlosmakel i jk met el
k a a r v e r b o n d e n en zijn te mooi 
om zo m a a r te g rabbe l te 
gooien. 

D e Lin tse VU-afde i ing h o o p t 
da t nog vele a n d e r e partijaf
del ingen h a a r pleidooi zullen 
volgen om een k o m m u n a u t a i r 
kongre s te o rgan ise ren waar , 
b innen een ru ime gedach ten -
wisseling, duideli jke keuzen ge
m a a k t w o r d e n over de richting 
die w ê me t V laande ren ui twil-
len. 

( i n g e k o r t ) 

F r a n k V e r c a u t e r e n , n a m e n s 
vu-Lint 

ZOEKERTJE 
- G E Z O C H T - 25-jarige licen
tiaat Pol. en Soc. wetenschappen 
zoekt werk . H o u d e r van het ge
tuigschrift bijzondere licentie 
Mensehjke ekologie en momen
teel werkzaam met kansarme jon
geren. Interessevelden: ekologie 
en miheu. Noord-Zu id , integra-
tieproblematiek. Vierde w^ereld. 
M e e r informatie via Koen 
T'Sijen, tel. 03/455.69.43. (privé) 
of 02/219.49.30. (werk) . 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 

de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

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

•i 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUUFITEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstei<ende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEtvfTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tei. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

paan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 . ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| iiebben hart en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervanng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LfBBEKE 
Tel 052/411573 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

QM^^&Cmi 

mmmwÈm 
g^imtm 5798v(}^^-<^'''^ 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen op 
afspraak 

prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De familrezaak met tradit ie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•^De Gulden Spoor 

rechtover u i^ang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

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

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeestiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor g roepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 0 4 1 / 8 1 . 0 7 . 0 3 

HÖ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

TeL (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

/ A \ HERENKLEDING 

ftAV-Jj;".T4JH 
\J^J Steenhouw/ersvest. 52 
^ — ^ • ANTWERPEN 

nv d e winne-fabrisac 

• / mlgrostraat 128 
\ ^ / ' B 9200 Bohoonaarde 

^ dandermonde 
052/42 33 04 - 42 38 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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UmMIJlR 
BEELDEN UIT DE KLEURRIJKE MIDDELEEUWEN 
VLAAMSE MUURSCHILDERKUNST HERONDEKT 
De middeleeuwen waren echt niet zo du'u) ter ab velen willen 
geloven. Nog steeds worden nieuwe vondsten gedaun die deze 
myte stukje bij beetje doen afbrokkelen. Eén voorbeeld 
daarvan zijn de muurschilderingen die vandaag in talrijke 
middeleeuwöe gebouwen vanonder een dikke laag kalk te 
vooröchijn komen. Het ut de verdienste van de minister van 
Monumentenzorg, Johan Sauwen,) dat dit stukje Vlaamse 
kuituur niet voor de eeuwigheid verloren gaat. 

lie tegenwoordig (nog dat de laag over de muurschil-
'eens) in een kerk komt deringen het begeeft, worden 
zal het met ons eens nu veel verloren gewaande 
zijn: de huidige gebeds- kunstwerken opnieuw ontdekt, 

huizen zijn overwegend sober Vondsten zijn dus eerder toe-
ingericht en vrij plechtstatig. In vallig en niet zelden worden zij 

W; 
de middeleeuwen -was dat wel 
even anders. Muurschilderin
gen waren er de gewoonste 
zaak, niet alleen m religieuze 
gebouwen, ook in wereldlijke. 

liefst ook zo vlug mogelijk met 
de mantel der „onbetaalbaar
heid van restauratie " weer toe
gedekt. Het kon zelfs dat het 
niet passen van het nieuw aan-

het vertellen van stichtende ver
halen aan ongeletterden als voor 
het verfraaien van het inte-

Zij werden zowel gebruikt voor gekochte meubilair van het ge
bouw bij de kleur van de schU-
dering voldoende was om haar 
opnieuw te laten verdwijnen. 
Het is slechts omdat het mi
nisterie van Monumentenzorg 
van de Vlaamse Gemeenschap 
gelden vrij maakt voor de res
tauratie dat er toch nog enkele 
stukken bewaard kunnen -wor
den onder de best mogelijke 
omstandigheden. 

NAAR DE VERDOEMENIS 

Hoe komt het dat wij, Vla
mingen van vandaag, er zo wei
nig van weten, laat staan er veel 
van gezien hebben? Twee heel 
eenvoudige verklaringen: de 
burgerhuizen doorstonden 
doorgaans de tand des tijds niet 
en \verden afgebroken. Met hen 
verdwenen ook de muurschil
deringen. Een tweede verkla
ring vinden we bij het KoncUie 
van Trente (1563): de Kerk 
besloot dat het nu maar eens 
gedaan moest zijn met het 
volkse vertoon aan de wanden 
van Gods huizen. Talloze pas
toors hebben niet lang daarna 
fedwee de verfborstel en de pot 

alk bovengehaald en -wisten op 
die manier meerdere kunstwer
ken vakkundig naar de ver
doemenis te helpen, volledig 
naar -wens van hun hiërarchi
sche meerderen. 

Bij restauraties van middel
eeuwse kerken, of ook -wel om-

Gent, krypte van de Slnt-Baapkatedraxii : het bezoeken echt wei waard. 

GERESTAUREERD 
Restauratie kost handen vol 
geld, zeker als ze met het nodige 
vakmanschap gebeurt. We haal
den reeds aan dat de muur
schilderingen beschadigd onder 
een laag kalk of verf te voor
schijn komen, maar daarmee is 
nog met alles gezegd. Aan het 
begin van deze eeuw zag men de 
waarde van de muurschilder
kunst ook reeds in en de res
tauratie ervan werd prioritair. 
Herstellen betekende echter 
veelal niet meer dan de hele 
zaak overschilderen, vk'elis-waar 
vol goede bedoelingen, maar 
ook volkomen -wars van enige 
kennis ter zake. De huidige res
taurateurs gaan, in tegenstelling 
tot hun vroegere koUega's, met 

veel overleg en zeer minutieus te 
werk. Hoofdzaak is niet altijd 
meer het volledige herstel van 
een schildering, even vaak be
treft het een goed be-waren van 
de resten ervan. Bij een gepast 
onderhoud moeten zij zo de 
volgende eeuwen kunnen door
staan. 

Onze voorouders hadden een 
biezondere voorkeur voor 
muurschilderingen, de voorgan
gers van ons bloemetjes- of 
streepjesbehang (ook daar zal 
menig histonkus nog zijn -werk 
aan hebben...). Woonhuizen zo-
-wel als openbare gebouwen 
hadden allen hun eigen en ori
gineel interieur. Stukje bij beetje 
wordt dit aspekt van het Vlaams 
kultuurpatrimonium nu heront
dekt. 

Het Bestuur van Monumenten en 

MUURSCHILDERINGEN OOK IN BOEKVORM 
Over de middeleeu-wse 
Vlaamse muurschilderingen 
verscheen zoals gezegd een 
boek. Deze uitgave van het 
Bestuur van Monumenten en 
Landschappen bestaat uit 
twee grote delen. Het eerste 
laat de lezer kennismaken met 
de technische kant van de 
muurschilderingen: hoe -wer
den ze aangebracht, hoe -wer
den ze vernield en hoe tracht 
men ze te restaureren? 
Zonder al te diep in te gaan op 
de toegepaste technieken laat 
de uitgave weten met welke 
problemen de oorspronkelijke 
kunstenaar, maar ook de hui
dige restaurateur, te kampen 
heeft. Van de verschillende 
stijlen van muurschilderingen 
wordt een beknopt overzicht 
gegeven en ook van de huidige 
stand van zaken binnen het 
kunsthistorische onderzoek 
wordt kond gedaan. 
Het tweede deel zal ook de 
modale kunsthefhebber meer 
kunnen aanspreken. Hier 
wordt als het ware een toe
ristische route van muurschil
deringen uitgestippeld. Bij di

agonale lektuur blijkt al snel 
dat muurschilderingen niet en
kel in de grote, gekende mid
deleeu-wse steden zoals Gent, 
Antwerpen en Brugge be
waard zijn gebleven, maar ook 
in kleinere gemeenten zoals 
Kampenhout en Hoeselt. De 
gids heeft niet de pretentie 
volledig te zijn, maar -wil 
slechts een globaal beeld geven 
van dit onderdeel van de 
Vlaamse kunst. Verwacht mag 
-worden dat er nog veel soort
gelijke kunstwerken van onder 
de kalk zullen verschijnen. 

WONDERMOOI 
Tot daar de inhoudelijke be
spreking van een prachtig, 
duur boek met veel illustraties. 
Het nut van dit soort uitgaven 
is afhankelijk van de eigen 
appreciatie en interesse. De 
kunstliefhebber zal zijn 
vreugde niet de bcias kunnen 
en er graag 1.200 fr. voor neer
tellen, anderen zullen zich af
vragen tot -wat deze uitgave 
bijdreiagt. 
Wij vellen geen laatdte oordeel 
maar stellen ons -wel de vraag 

of de toeristische rondgang 
van muurschilderingen in 
Vlaanderen niet w ât uitgebrei
der had kunnen zijn. De be
sprekingen van de taferelen 
hjken voor ons, leken binnen 
deze materie, te weinig ge
situeerd. De heilige Bavo is 
wondermooi gerestaureerd, 
maar -wie is die man in Gods 
naam en w ât heeft hij op die 
plaats te zoeken ? Dat de tech
niek van het restaureren niet te 
zeer voor inge-wijden -werd op
gesteld, pleit dan -weer voor de 
auteurs. Voor het overige dur
ven we zeggen dat het ge
meenschapsgeld op nuttige 
w îjze -werd besteed. De uit
gave zal wel nooit een Boe-
kenToplO halen, maar de ge
middelde kunstliefhebber zou 
de aanschaf ervan toch min
stens kunnen overwegen. 

<=> Middeleeuwse muurdchuBe-
ringen in Vlaanderen, In de 
reekd Me3L Cahier, nr. 2, 208 
hlz., 1.200 fr. Te bestellen bij: 
Betttuur Monumenten en Land-
tichappen, Perd en Voorlichting, 
Zanddtraat3, 1000 Bru^deL 

Landschappen gaf over deze boei
ende materie een boek uit met 
veel foto's en informatie over 
zo-wel restauratie, herkomst als 
betekenis van de Vlaamse 
muurschilderingen. Het tweede 
deel kan beschou-wd -worden als 
een toeristische gids die de lezer 
tegen de middeleeuwse muren 
moet doen opgaan. Wij zijn zo 
vrij om enkele plekken nader te 
onderzoeken. 

LUCHTKASTEEL 

Onze eerste halte is Gent -waar 
de zgn. Jeruzalemkapel, de 
crypte onder de Sint-Baafska-
tedraal, op meigistrcJe -wijze is 
volgeschilderd. De taferelen 
zijn overwegend religieus en 
-werden tussen 1480 en 1540 
tegen de muur gezet. Meerdere 
kunstenaars hadden er de hand 
in. De muurschilderingen wer
den tijdens restauratiewerken 
vlak voor W O U ontdekt. 
Links op de voorgrond ont-
w^aren we de Bespotting van Krid-
tus, de beulen zetten hem de 
doornenkroon op het hoofd. De 
pilaar aan de rechterzijde toont 
ons de heiligen Bavo en Amel-
berga. 

E^n tweede plaats die wij uit de 
gids hchten is Zepperen, deel
gemeente van Sint-Truiden. In 

de St.-Genovevakerk treffen -we 
opnieu-w prachtig herstelde 
schilderingen aan die een mooi 
voorbeeld geven hoe de mid-
deleeu-wer het Laatste Oordeel 
zag. Zoals aangehaald moesten 
vooral ook de niet-geletterden 
op de hoogte worden gebracht 
van de kerkelijke leer. Geen 
beter middel dan een grafische, 
niets aan het toeval overlatende, 
voorstelling. 
Kristus zelf be-vindt zich in het 
midden van het tafereel, ge
flankeerd door zijn apostelen en 
door een schare heiligen. Links 
onder kan een prachtig ,,lucht
kasteel" onderscheiden ^vorden. 
De wimpels geven te kennen dat 
er in de hemel feest wordt ge
vierd. St.-Pieter, met sleutel, 
laat een aantal gezuiverde uit
verkorenen toe tot het festijn. In 
schril kontrast met de hemel-
voorsteOing staat deze van de 
hel: de kop van het hellebeest 
houdt iedereen — en -was dat 
destijds niet zowat iedereen ? — 
die zich in dit aardse tranendal 
niet goed gedragen had vast
geklemd in zijn muU. Uit de 
grau-we toren VcUi de hel komen 
vlammen, aan de galg erboven 
hangen de zwaarste zondaars. 
Men ^veze ge-waarschu-wd! 

(gv) 

Zepperen, Suit-Genovevaherk : Hemel of hel: aan 
keuxe... 

kijker 
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