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40 JAAR lATER 

aandag j.1. was het pre
cies 40 jaar geleden dat 
in café St.-Michiel éian 

I de Brusselse Grote 
Markt een handvol mannen sa
men waren om een Vlaams-na-
tionale partij op te richten. On
danks het gebrek aan grote be
langstelling werd die dag toch 
besloten om door te zetten. In 
januari 1955 verscheen het eer
ste nummer van het maandblad 
De Volksunie met het Manifest 
van de nieuwe partij. 
De ondergetekenden waren er
van overtuigd ,,dat Vlamingen 
en Walen in het kader van een 
federale bondsstaat zich over
eenkomstig hun eigen volksaard 
ten volle geestelijk en stoffelijk 
kunnen ontwikkelen." De partij 
streefde via federalisme de om
vorming van de bestaande een
heidsstaat tot een federale 
bondsstaat na „waarbij Vlamin
gen en Walen de strikt Vlaamse 
en Waalse belangen zelfstandig 
en de gemeenschappelijke Bel
gische belangen onderling en 
gelijkwaardig behartigen". 
Wat is er 40 jaar later van deze 
verwachtingen ingelost ? Veel, 
zeer veel! Zoveel zelfs dat stem-

VAN ONSCHATBARE WAARDE: 

40 JAAR VOLKSUNIE! 
Precied "^0 jaar geleden vergaderden enkele doordrijvers In 
het bovenxaaltje van een café aan de Bnu<febe Grote 
Markt om een nieuwe Vlaanu-natbnale politieke partij op 
te richten. De uitdagingen voor Frans Van der Ebt en de 
zijnen waren groot. 
De VU ging, gedreven door Idealldme en Inzet, aan de slag; 
stap voor stap wroetend en timmerend aan de weg die 
Vlaanderen moest leiden naar zelfbestuur, naar welvaart 
en welzijn, naar tewerkstelling en kuLturele opbloei, naar 
doorleefd pluralisme. 

H
et was opboksen tegen de 
unitaire Belgische staat, 
tegen de machtsbastions 
die zorgvuldig de touwtjes 

in handen hielden, tegen on
begrip en vooroordelen. Het 
woord federaluime klonk velen 
nog als een vloek in het oor. 

Van in het begin stond de aan
hankelijkheid cian de verwor
venheden van het demokratisch 
systeem buiten kijf. Elke stap 
voor Vlaanderen moest en zou 

men opgaan die zeggen dat de 
VU haar doel heeft bereikt. Er 
stellen zich drie vragen. 
Moet de partij zichzelf ophef
fen? Moet ze doorgaan? Moet 
ze haar gedachtengoed binnen 
een andere partij onderbren
gen? 
Na het herlezen van het Ma
nifest moet besloten w^orden dat 
door het St.-Michielsakkoord 
veel meer werd gerealiseerd dan 
bij de stichting -werd beoogd. Bij 
de invulling van de eigen struk-
turen mangelt het echter nog 
aan inhoud, visie en verbeel
ding. De verkiezing van het eer
ste Vlaamse parlement moet nog 
doorgaan. Op deze vlakken hgt 
een grote opdracht voor de de-
mokratische Vlaams-nationale 
partij. 
En er zijn er nog. Want merk
waardig is dat de stichters in 
hun manifest nadrukkelijk 
waarschuwden ,,voor de geva
ren die de Europese integratie 
voor de Nederlandse gaafheid 
van Vlaanderen bergt." 
Het lijkt er op dat zij reeds in het 
midden van de jaren vijftig aan
voelden dat Europa als een piet-
wals op ons afkwam. En gelijk 
hadden ze! Wie vandaag ziel 
hoe lichtzinnig omgesprongen 
wordt met het toekennen van 
gemeentelijk stemrecht aan EU-

gezet worden binnen de instel
lingen van de parlementaire de-
mokratie. Staatkundig werd een 
lange en moeizame weg afge
legd. De grendels die in 1970, 
met de medeplichtigheid van 
kristen-demokraten, socialisten 
en liberalen de Vlaamse meer
derheid de pas afsneden, be
paalden het te beperkte kader 
waarin de volgende decennia 
willens-nülens moest gewerkt 
worden. 

burgers moet erkennen hoe vi
sionair de VU-stichters wel 
dachten. De traditionele EP-
verkozenen volgen slaafs de mo
dieuze roep om Euro-wijd ge
meentelijk stemrecht. Een totaal 
foute houding, in De Standaard 
deze week nog schoon gepraat 
door CVP-Europarlementslid 
Marianne Thyssen. Zo stelt me
vrouw: „In de Vlaamse gemeen
teraden blijft het Nederlands de 
enige gangbare taal". Het zou 
der nog aan mankeren ! 
Heeft de VU haar krachtlijnen 
verwezenlijkt? Gedeeltelijk 
wel, maar er is nog zoveel te 
doen om „het nieuwe gezag" 
behoorlijk te doen funktioneren. 
De Vlaams-nationalisten mogen 
daarbij niet ontbreken. Net deze 
%veek is het eerste deel ver
schenen van de kongresbeslui-
ten van de Vlaamse politieke 
parrijen. 
De eerste aflevering is aan de 
Volksunie gewijd. 330 bladzij
den lang wordt, kongres na kon-
gres, het denkwerk van de VU 
op een rij gezet. Wat een rijk
dom, wat een verscheidenheid! 
Kunnen deze ideeën zo maar 
verloren gaan ? Sommige VU-
standpunten werden verwezen
lijkt, andere werden door de tijd 
achterhaald, weer andere blij
ven bruikbaar. Wie zal ze uit-
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Het "Manifest van de Volkóunie" van 1955 bejloot tot de omvorming 
van de Christelijke Vlaamse Volksunie tot een zelfdtandige partij 
onder de naam Volksunie. 

De realisaties van het demo
kratisch Vlaams-nationalisme 
zijn echter niet gering. Het 

voeren mocht de VU er niet 
meer zijn ? 
Het VU-programma zou ver-
w^ezenlijkt zijn? Dit is een be
wering die toch geen steek 
houdt. Waarom stelt men deze 
vraag niet over de andere par
tijen? Of zijn hun programma's 
voor de eeuwigheid bedoeld ? 
Het Vlaams-nationale gedach
tengoed in een andere partij 
onderbrengen ? Bij voorbaat 
zijn wij geen tegenstander van 
gesprekken met andere partijen. 
Alaar een gedachtengoed inbed
den of konvergeren of fuseren 
wordt doorgaans... verdrinken. 
Dat zullen de gewezen VU'ers 
in de VLD reeds ondervonden 
hebben. 
Het Vlaanderen van 1954 is het 
Vlaanderen van 1994 niet, ge
lukkig maar. Er dienen zich van
daag andere problemen aan, zij 
moeten echter met dezelfde 
overtuiging aangepakt worden. 
En vanuit dezelfde inspiratie
bron als toen: het geestelijke en 
stoffelijke welzijn van onze ge
meenschap nastreven en het be
waren van de gaafheid van onze 
kulturele identiteit. Dat verwe
zenlijken, daar is een volksna-
tionale partij biezonder geschikt 

M^iirits Van Liedekerke 

openbare leven in Vlaanderen 
gebeurt voorteian (en definitief) 
in het Nederlands. Jonge Vla
mingen genieten het onschat
bare voordeel te kunnen be
schikken over een kwalitatief 
hoogstaand en demokratisch 
toegankelijk onderwijs in eigen 
taal. Ekonomisch behoren we 
tot de ^vereldtop. We baden in 
welvciart. 

Slechts de stuwende kracht en 
vasthoudendheid van de VU 
konden ervoor zorgen dat de 
Vlaamse staatsvorming stap 
voor stap gerealiseerd werd. 
Het eigen Vlaams Parlement is 
er. Vlaanderen heeft een enorm 
pakket eigen bevoegdheden in 
handen dat ons de zorg over 
welzijn, onderwijs, openbare 
werken, ekonomie en zoveel 
meer toevertrouwt. De moge
lijkheid om zelf op het inter
nationale forum te treden geeft 
ons een eigen gelaat in de we
reld. 

Maar ook buiten het staats-
vormende tema zorgden de de-
mokratische Vlaams-nationalis
ten de voorbije decennia voor 
verfrissende ideeën én realisa
ties : zij brachten het ekologisch 
tema aan, zij waren de pleit
bezorgers voor het invoeren van 
het bestaansminimum, zij over
stegen de tegenstellingen tussen 
gelovigen en vrijzinnigen door 
een aktief en verrijkend plu
ralisme, de eerste voorstellen 
voor inspraak en openbaarheid 

(Le^i i'erder blz. 5) 
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DOORDEWEEKS 
H De horeca- en toeristische 
sektor van Koksijde was op
getogen over het aanspoelen 
van de drie potvissen. Vol
gens de burgemeester kon 
zelfs de mooiste topdag in de 
zomerperiode deze record-
bezoekerscijfers niet evena
ren. Koksijde trok verleden 
weekend tussen de 100,000 
en de 300.000 potviskijkers. 

• De Helemaal Anders-be
toging in Antwerpen moest 
het stellen met 3.500 ma
nifestanten die opkwamen 
voor verdraagzaamheid en 
tegen racisme. 

• Navo-gevechtsvliegtui-

f en hebben een zwaar bom-
ardement uitgevoerd op de 

Servische luchtmachtbasis 
Udbina in Kroatië. De start
en landingsbanen van waar 

vorige vrijdag Servische 
vliegtuigen opgestegen wa
ren die de Bosnische steden 
Bihac en Cazin met napalm 
en fragmentatiebommen be
stookten werden vakkundig 
vernield. 

• E^n reeks kredietinstel
lingen heeft plannen om vol-

Cend jaar de tarieven voor de 
etaalkaarten (Bancon

tact/Mr Cash) met helst 
36% te verhogen. De jaar
vergoeding voor een betaal
kaart zou stijgen van 165 
frank naar 225 frank, de 
Eurochequekaart van 300 
frank naar 400 frank of 
meer. De gekombineerde 
kaart zal dan 625 tot 650 
frank kosten. Om te mogen 
betalen moet men tegen
woordig steeds meer beta
len. 

• Amper 56 procent van de 
Gentse ABVV-leden gelooft 
dat een doorgedreven ar
beidsherverdeling in hun 
bedrijf haalbaar is. Maar iets 
meer dan 60% is wel voor de 
invoering van een vierda
gen week gewonnen. 

• Minister van Binnen
landse Zaken Vande La-
notte wil enkele arbeidsher-
verdelende voorstellen 
doordrukken bij de federale 
ambtenaren. De SP-minis-
ter -wil het recht op vier-
dagenweek invoeren, zeven 
jaar vol- en deeltijdse loop
baanonderbreking en ver
vroegde uitstap. 

• De Cel voor Financiële 
Informatieverwerking, die 
belast is met de kontrole op 
het witwassen van krimineel 
geld, kreeg van de financiële 
instellingen van 1 juh '93 tot 
30 juni '94 1.895 verdachte 
transakties na te trekken, 
samen goed voor meer dan 
21 miljard. Er werd uitein
delijk voor een bedrag van 
€>7 miljoen frank geblok
keerd. 

• Volgens De Morgen gaat 
Reginald Moreels van Art
sen Zonder Grenzen naar de 
CVP. Die partij zou ook Li
onel Vandenberghe en Jozef 
Deleu gepolst hebben om 
aktief te -worden in haar ran
gen. Deleu ontkende, Van
denberghe verkoos een af
gemeten "Geen kommen-
taar". Naast Frans Van der 
Eist zou ook Maurits Cop-
pieters bedankt hebben voor 
"de eer" om de toenadering 
tussen CVP en VU te be
geleiden. 

BREEKT... 
Het waren de VUM-kranten die 
zaterdag met het nieuws uit
pakten: Stichter Luc VcréteyUn 
Keert Agalev de rug toe, titelde De 
Standaard. De krant zegt een 
brief van de priester ontvangen 
te hebben, w^aarin hij de ont
goocheling van Staes en Cox in 
Agalev begrijpt. Versteylen is 
het met hun konklusie wel niet 
eens. Pater Versteylen stapt niet 
over naar de CVP. 

Alaar hij "keert Agalev wel de 
rug toe". Daarvoor haalt Ver
steylen enkele redenen aan. Zo 
betreurt hij dat Agalev-kamer-
hd Jod Geydeld in een recent 
debat in de Vlaamse Raad zijn 
steun verleende aan De vrijen 
Courant, een jeugdblad over li
chaamsbeleving geschreven in 
een recht-toe-recht-aan-étijL en in 
een woordenschat a la Keed komt 
klaar en klaar L) Kees. Ook de 
naamsverandering van Agalev 
in Andere Gaan Aroeiden, Leven En 
Vrijen w^erd door Versteylen niet 
gesmaakt. 

Hij bekloeg zich tenslotte over 
het uitblijven van een duidehjk 
antw^oord van de partij op zijn 
vraag om aandacht te besteden 
aan de "nulste wereld" en vond 
dat Agalev algemeen gesproken 
te rood geworden was. 

In een reaktie op het bericht in 
De Standaard wezen pohtiek 
Agalev-sekretaris Malcorps en 
Europarlementslid Aelvoet er 
het voorbije weekend op dat 
Versteylen al sedert 1982 geen 
lid meer is van de partij, en zich 
al herhaaldelijk van de partij 
Agalev gedistantieerd had. 

Dit klopt: o.m. uit ongenoegen 
met het reilen en zeUen bij de 
partij richtte Versteylen Helaba 
op, en dreigde onder die naam 
aan de verkiezingen deel te ne
men. Recent nog zegde Ver

steylen bij de gemeenteverkie
zingen zijn steun ook toe aan 
kandidaten van andere partijen 
(o.m. VU-voorzitter Anciaux). 
Volgens Malcorps en Aelvoet is 
de deur nu definitief dicht. 

...VERSTEYLEN? 
Andere dagbladen plaatsten 
maandag vraagtekens achter 
het afscheid van Versteylen. De 
VUM-kranten, die dankzij de 
loslippigheid van ex-premier en 
huidig Europarlementshd Wil-
fried Alartens (CVP) tegenover 
diens gewezen perschef en hui
dig VUM-hoofdredakteur Lou 
De Clerck voortijdig op de 
hoogte w^aren van de overstap 
van Staes en Cox naar de CVP, 
zouden nogal snelle konklusies 
getrokken hebben uit de te-
lefaks van Versteylen. 

De Agalev-stichter reageerde 
dan ook met verétomming (De 
Morgen). Zijn tekst, die be
doeld was als vrije tribune en 
niet als persmededeling of brief, 
zou bovendien op fundamentele 
wijze bewerkt en ingekort zijn. 
O.m. de passus Ik blijf geloven in 
het hui) (de partij), vooral inde vele 
belangeloze krachten daarin werk
zaam werd geschrapt. 

Aan de Gazet van Antwerpen ver
telde Versteylen dat er geen 
sprake is van een definitieve 
breuk, en dat hij daarom bewnst 
koos voor de behoedzamere for
mulering "de rug toekeren". 
Daarmee zei Versteylen te be
doelen dat hij vandaag wel wat 
anders te doen heeft dan heel de 
tijd naar Agalev gekeerd te 
staan. Maar, bij het minste tikje op 
de schouder zal ik, éamen met vele 
anderen van het eerdte uur, bereid 
zijn van me weer om te draaien, zo 
klonk het nog in de "vrije tri
bune" van Versteylen. De door 
De Standaard geschrapte zin

nen doen vrciagtekens rijzen 
over de bedoelingen van de 
kwahteitskrant. Voor het imago 
van Agalev en Versteylen is het 
kwaad in ieder geval geschied. 

TAALTOESTANDEN.. 
Het is toch godgeklaagd dat de 
Vlamingen in Brussel en buiten 
de Vlaamse hoofdstad er maar 
niet in slagen om de taalwet toe 
te laten passen in de OCMW-
ziekenhuizen van Brussel. Te
levisiekijkend Vlaanderen zag 
verleden week in Schermen nog 
maar eens een geagiteerde dok
ter Joodt Rampelberg bezig. 

Het was een verademing om 
deze begeesterde man zo te zien 
opkomen voor het recht van zijn 
minder fortuinlijke w^ant zieke 
volksgenoten. Bestaat er een 
ekskuus voor het gebrek aan 
strijdlust waardoor onze 
Vlaamse be^windsvoerders in 
Brussel nu al jarenlang met deze 
illegale toestand kunnen leven ? 
We menen van niet. 

Wat kunnen de Vlaamse ge 
kozen vertegen^woordigers dan 
doen ? In een interview met Het 
Nieuwsblad gaf Rampelberg zijn 
mening. „Onze enige hoop is dat de 
Vlaamde leden van het hoofdstedelijk 
parlement weigeren '^ miljard aan de 
OCMW-zJekenhuizen te geven zon
der sluitende garanties over de na
leving van de taalwetten. Wij volgen 
hun reakties nauwlettend op. Vol
gend jaar hebben de regionale ver
kiezingen plaats. Wel, wij zullen 
niet zwijgen. Wij zullen de kiezer 
vertellen hoe de Vlaamse politici dit 
dossier aanpakten. 

Wie van Rampelberg dan alvast 
niet op steun moet rekenen is 
gewestminister Chahert (CVP): 
„Schrijf het op: Jos Chahert is de 
slechtste minister die we ons als 
Vlamingen voor Brussel konden dro

men. Positiever is Rampelberg 
over Dolf Cauwelier (Agalev) 
en Rufin Grijp (SP). 

...IN BRUSSELSE 
OCMW-
ZIEKENHUIZEN 
En over VU-er Vic Anciaux? 
Rampelberg klinkt zeer genu
anceerd: Anciaux voert op de ter
reinen waarvoor hij bevoegd is, denk 
maar aan de 100, een vastberaden 
politiek. In de ziekenhuissektor 
kamt hij niet tussenbeide, dat ligt 
ook buiten zijn bevoegdheid. Het is 
zeker toe te juichen dat Vic Anciaux 
over de taaitoestanden in de 
OCMW-ziekenhuizen klacht heeft 
neergelegd bij de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht. Maar dat is een 
zeer trage procedure, die bovendien 
slechts rektifikaties achteraf kan 
opleveren. De enige mogelijkheid om 
de toestand recht te trekken is de 
financiële blokkage. Ik hoop daarom 
dat Vic Anciaux de -̂  miljard voor 
het reddingsplan voor de OCMW-
ziekenhuizen niet zal goedkeuren. 

Staatssekretaris Vic Anciaux zal 
waarschijnlijk niet op de ^vens 
van Rampelberg ingaan. „Dat 
zou trouwens geen effekt opleveren. 
Als ik zou tegenstemmen, zijn de 
wantoestanden op taalvlak niet op
gelost. Het reddingsplan voor de 
OCMW-ziekenhuizen is bovendien 
een noodzaak. Anders moeten deze 
ziekenhuizen de deuren sluiten. Ik 
doe wel al het mogelijke om ge-
westpremier Picqué ertoe te bewegen 
in bepaalde omstandigheden het sa
menwerkingsakkoord ter diskussie 
te brengen in de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapskommissie. Daar 
staan de Vlamingen dankzij de regel 
van de dubbele meerderheden sterker 
in hun schoenen. 

Ik heb ook verkregen dat het mo
gelijk moet zijn om de erkennings
kommissie die de aanvragen be
handelt om opgenomen te worden in 
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het herdtruktureringdfond<) voor de 
OCMW-zUkenhuizen een podUieve 
beoordeling moet geven van de kwa
liteit van de verstrekte gezondheids
zorgen bij de aanvragen Het spreekt 
voor zich dat de taalkennis en de 
mogelijkheid om ui de eigen taal 
ontvangen, behandeld en verzorgd te 
worden een belangrijk onderdeel 
vormt van de kwaliteit van de ge
zondheidszorg. " 

BRTN-TOP 
De krant De Standaard heeft in 
CVP-kringen vernomen dat de 
administrateur-generaal en de 
drie direkteurs van de openbare 
omroep volgend jaar vervangen 
zouden worden. Hierover zou 
een akkoord bestaan in de 
Vlaamse regering. 

De vervanging zou plaatsvin
den wanneer (nog voor de zo
mer) het nieuwe BRTN-dekreet 
door de Vlaamse Raad goed
gekeurd wordt. Volgens dat 
nieuwe dekreet zouden de vier 
leden van het direktiekomitee 
voortaan maar voor een termijn 
van vijfjaar benoemd worden. 

Volgens CVP-bronnen zou het 
huidige quartet, administrateur-
generaal Cod Goossend, tv-direk-
teur Jan Ceuleurs, radio-direk-
teur Pi£t Van Roe en technisch 
direkteur Henri Van Roost be
wezen hebben dat het de pro
blemen van de BRTN niet injuet of 
niet aankan. 

Het lamentabele optreden van 
Ceuleers en Goossens in de me-
diakommissie verleden week 
vormde de onmiddellijke aan
leiding voor de drastische maat
regel. Bovendien zou de po
litieke agenda, waarop ten laat
ste voor de herfst van volgend 
jaar verkiezingen stsian inge

schreven, een spoedige beslis
sing noodzaken. 

En tenslotte zou men bij de CVP 
eindelijk inzien dat het niet mo-

f elijk zal zijn om VT4 en andere 
ommerciële zenders van de 

Vlaamse kabel te houden. Wil 
men de BRTN daartegen vol
doende wapenen, moet er ra
zendsnel en ingrijpend her
vormd worden (Zie ook op onze 
Wetstraatbladzijde). 

DE GOEDE SINT 
VU-volksvertegenwoordiger 
Hugo Olaerts heeft een opmer
kelijk wetsvoorstel ingediend. 
Hij wil Sinterklaas en de Kerst
man verplichten om hun ak-
tiviteiten te beperken tot een 
wettelijk vastgestelde periode. 
Ook de koopperiodes rond Va-
lentijn, karnaval, Pasen, moe
der- en vaderdag moeten vol
gens het Genkse kamerlid aan 
banden gelegd worden. 

Aanleiding voor de reglemen
teringsdrift van Olaerts is een 
groeiende ergernis die bij heel 
wat Vlamingen bestaat: de re-
klamewereld houdt geen reke
ning meer met de volgorde van 
de opeenvolgende feesten. Sint 
en Kerstman lopen elkaar in de 
winkelstraten voor de voeten. 

In Sint-Niklaas, de bakermat 
van het aktieve Sint-Nikolaas 
Genootschap, richtte Sinter
klaas een verkeersbord op met 
de afbeelding van een kerst
mannetje in een verbodsteken. 

Bij monde van haar voorzitter 
en VU-raadsUd Lieven Dehand-
sehutter protesteerde het Ge
nootschap tegen de intrede van 
Sinterklaas op 22 oktober in een 
vwnkelcentrum, terwijl het feest 
van Sint-Maarten pas op 11 
november gevierd wordt. 

Dehandschutter verdedigt niet 
alleen de folklore van Sinter
klaas, maar ook de morele •wsiax-
den die achter de "kinderfees
ten" schuilgaan. 

En die bestaan er niet in de 
kinderen voortdurend te kon-
fronteren met wat ze niet heb
ben en zogezegd horen te heb
ben, zoals de reklamewereld 
doet. De kindervrienden als de 
Goede Sint, de Kerstman of 
Sint-Maarten moeten er inte
gendeel op gericht zijn de kin
deren te laten inzien dat delen 
met anderen veel belangrijker is 
dan krijgen en hebben. 

BOEL 
Gaat Boel nu failliet of niet? 
Voor Begemann mag de 
scheepswerf op de fles gaan. De 
Vlaamse regering denkt in de
zelfde richting, maar durft het 
niet zo openlijk te zeggen. Spe-
ciahsten hebben er de Vlaamse 
regering van overtuigd dat er op 
lange termijn eigenlijk geen toe
komst is voor een werf als die 
van Temse. 

De Vlaamse regering beklem
toont wel dat er een deftige 
rekonversie voor het Waasland 
zal komen. Het valt te hopen dat 
zo'n rekonversie inderdaad niet 
in de fouten vervalt van hetgeen 
KS overkwam. En wanneer de 
rekonversie voor het leeuwen
deel beperkt wordt tot een gou
den handdruk aan de Boel-ar
beiders, schiet ze eveneens haar 
doel voorbij. 

Voor de arbeiders van Boel 
komt het er nu op aan om het 
onderste uit de kan te halen. 
Liefst natuurlijk hun job be
houden, maar die strijd werd 
twee jaar geleden ook al op het 
scherp van de snede gevoerd. 
De arbeiders leverden toen 1,2 
miljard frank in. Met welk re-

ONGEBONDEN A.U.B. 

De jongste week regende het 
weer giftige artikels in de 
pers. Topmensen van de partij 
voeren geheime besprekingen 
met de CVP, de mandata
rissen aarzelen of zijn bezig 
hun hachje aan het redden, 
enz. 

Stop nu toch eens met die 
onzin! De partij is niet te 
koop en zal nooit te koop zijn ! 
Geen enkele VU-er denkt er
aan zijn Vlaams-nationale 
overtuiging te verkwanselen 
voor een bord ceeveepeesoep. 
De VU is een ongebonden 
partij en laat zich niet ketenen 
aan machtsgroepen, laat staan 
machtspartij en. 

Geloof geen zier meer van het 
bewust kapotschrijven van de 
partij. Niettegenstiiande rod
dels en verdachtmakingen, 
ondanks twijfel en gezanik, 
blijf ik rotsvast geloven in de 
kracht van de eigen over
tuiging. 

Niet wit, zwart, links-rechts, 
miaar Vlaams, sociaal en on
gebonden, rechtuit en eerlijk, 
zal de VU-karavan verder 
trekken. De blaffende honden 
blijven achter. 

De VU zal haar programma, 
hilar rijk en diep gedachten-
goed verder uitdragen. We 
werken verder aan de toe

komst van onze gemeen
schap. Zonder angst voor de 
eigen schaduw, zonder het la
ten vallen van -welke onder
delen dan ook. Zonder de 
balast die de verdere opgang 
afremt. 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter. 

sultaat? Er wordt nu voor ge- ders te zoeken. Maar zal hier-
pleit om de werf niet faüliet te mee deze keer wél de leefbciar-
laten gaan, maar in vereffening, heid op lange termijn van Boel 
In dit scenario is het mogelijk gegarandeerd blijven? We be-
nieuwe partners en nieuwe or- twijfelen het. 

EEN DUUR PINTJE TEVEEL 

Vanaf 1 december daalt de 
toegelaten norm om te rijden 
onder invloed van alkohol van 
0,8 promille naar 0,5 promille 
alkohol in het bloed. Met drie 
glazen bier of wijn is die grens 
al overschreden. Dat hangt 
van verschillende faktoren af. 
Gewoonlijk wordt een man 
bvb. minder snel dronken dan 
een vrouw. Lichaamsgevwcht, 
vochtgehalte, het feit of U ge
geten hebt, vermoeid bent of 
onder stress staat zijn ook fak
toren die bepalen of al dan niet 
tegen een glaasje meer kunt. 
Om zelf te berekenen "aan 
hoeveel je al zit" is het aan te 
bevelen voor elk glas bier, 10 cl 
wijn, 7cl aperitief of 3 cl sterke 
drank 0,2 promille alcohol te 
tellen. 

De voorgestelde boetes zijn 
zwaar. Wie gepakt wordt met 
een alkoholgehalte tussen 0,5 
en 0,8, krijgt 5.000 frank boete 
en een rijverbod van drie uur. 
Heeft men meer dan 0,8 pro
mille alkohol in het bloed, dan 
moet men de auto zes uur laten 
staan. Daarna volgt een 
nieuwe test. Levert die nog 
steeds een resultaat op van 
meer dan 0,8, dan volgt nog
maals een rijverbod van 6 uur. 

Is het alkoholgehalte gedaald 
tot lager dan 0,8 maar gelijk 
aan of hoger dan 0,5, dan 
komen er nog drie uur wach
ten bij. 

De boetes voor wie de grens 
van 0,8 overschrijdt, liggen 
bijzonder hoog: tot eind dit 
jaar variëren ze van 30.000 tot 
300.000 frank. Vanaf 1 januari 
1995 wordt nog strenger be
boet: meer dan 0,8 promille, 
wat ongeveer overeenkomt 
met vier pilsjes, levert dan een 
boete op van 40.000 tot 
400.000 frank, 16 dagen tot zes 
maanden cel en een rijverbod 
van acht dagen tot vijf jaar. 
Van wie bij een kontrole tus
sen de 0,5 en 0,8 promille 
alkohol in het bloed blijkt te 
hebben, zal onmiddellijk een 
boete van 5.000 frank geïnd 
worden. Wie deze onmiddel
lijke betaling weigert, riskeert 
nadien een boete van 100.000 
frank. 

Er was al een hele tijd sprake 
van dat de grenzen en de boe
tes voor rijden onder invloed 
verstrengd zouden worden. 
Premier Dehaene (CVP) had 
dit voorstel als toenmalig Ver
keersminister in 1991 gelan

ceerd. Het koninklijk besluit 
dat hiervoor nodig was w^erd 
verleden week door Verkeers
minister Di Rupo (PS) ge
tekend. Vanaf december 
wordt het zakjesblazen ook 
langzamerhand afgevoerd. 
Rijkswacht en politie krijgen 
nieuwe ademtest-apparaten 
die nauw^keuriger meten. 

De hoge boetes zijn verant
woord. Uit statistieken valt af 
te leiden dat minder drinken 
de verkeersveiligheid w êl de
gelijk bevordert. Een automo
bilist met 0,5 promille in het 
bloed maakt al twee keer meer 
kans in een ongeval betrokken 
te worden dan een nuchtere 
chauffeur. Met 0,8 promille 
stijgt die kans met faktor vier, 
en met 1,5 promille verhoogt 
het risiko liefst met faktor zes
tien. Bij zeven procent van de 
ongevallen met dodelijke 
slachtoffers speelt drank een 
rol. 

Natuurhjk vormt niet alleen 
een teveel aan alkohol in het 
bloed een verklaring voor het 
schandelijk hoge aantal week-
enddoden en andere verkeers
slachtoffers in dit land. Vooral 
de te hoge en aan de weers

omstandigheden onaange
paste snelheden maaien jonge 
en oudere levens van de baan. 
Snelheidsovertredingen en 
overtredingen van het ver
keersreglement (kijk eens 
rond je hoeveel chauffeurs 
zonder veel poespas door het 
rood licht rijden of systema
tisch optrekken bij oranje) 
zouden op een even konse-
kwente en strenge manier be
straft moeten worden. Wan
neer onbemande camera's het 
enige middel vormen om rood-
rijders of andere flagrante ver-
keersovertreders te klissen, 
heeft een overheid die pre
tendeert de veiligheid van haar 
onderdanen tot op zekere 
hoogte te waarborgen eigen
lijk geen andere keuze dan 
zich tot dat middel te wen
den. 

Firma slijt "snelheidsUugenaars" 
w âs de titel van een klein kran
teberichtje dat onze aandacht 
trok. Een Antwerpse bedrijf 
blijkt volgens dit artikeltje 
promotie te voeren voor een 
toestelletje voor snelle wagens 
dat ervoor zorgt dat de rijks
wachtradars een lagere snel
heid vaststellen dan de wer
kelijke. 

Een snelheidsmaniak die te
gen 180 kilometer per uur 
voorbij een multanova zoeft, 
hoeft dankzij de snelheidsleu
genaar geen boete te vrezen. 
Het apparaat laat de radar een 
snelheid van 120 kilometer per 
uur registreren. De koper van 
de snelheidsleugenaar krijgt 
van het bedrijf bovendien de 
garantie dat de boete door het 
bedrijf terugbetaald wordt, in
dien hij toch geflitst wordt. 

De snelheidsleugenaar kost 
27.000 frank, en zou een fel-
gegeerd gadget zijn bij de le
den van Porsche-en Ferrari-
klubs. Er w^orden een beperkt 
aantal van deze apparaatjes, 
die niet gedetekteerd of op
gespoord kunnen worden 
door de rijkswacht, op de 
markt gebracht. De zaakvoer
der van het bedrijf brengt 
slechts een beperkt aantal toe
stellen op de markt om naar 
eigen zeggen de rijkswacht 
niet te provoceren. Het kran
teberichtje z-weeg over de 
stappen die de overheid kan 
ondernemen om deze immo
rele hoogvlieger op de grond te 
houden. 

(Pdj) 
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VLAAMSE RAAD 

KONSENSUS MOGELIJK OVER MEDIABELEID 
Verleden week Loé minuter van KuLtuur Hugo Weckx 
(CVP) zijn medianota voor in de Vlaanue Raad. Enkele 
dagen voordien had de VU-werkgroep Media haar stand
punt over televLfie kenbaar gemaakt. De ideeën van Weckx 
vertonen grote gelijkenuéen met de voorstellen uit de VU-
nota. Waarnemers merkten n.a.v. het debat in de Me-
diukommidsie van de Vlaanue Raad op dat voor het 
toekomstig mediabeleid een koasensus over de partij-
grenzen heen een haalbare kaart u. 

inister Weckx wil de 
Vlaamse kuituur en ei-

1 genheid helpen bescher-
1 men met twee voWaar-

dige tweede netten voor VTM 
en BRTN. De bestaande 
Vlaamse zenders worden vol
gens de visie van Weckx ge
hanteerd als wapens tegen in
filtratie van buitenlandse zen
ders als VT4. Daarom viel de 
uitlating van BRTN-baas Cas 

Goossens, dat wat hem betreft 
VTM en VT4 evenwaardige 
kanshebbers zijn als het op sa
menwerking aankomt, bij 
Weckx niet in goede aarde. 

Weckx toonde zich bereid om 
de BRTN de middelen te geven 
om zich s la^aardiger op te stel
len, op voorwaarde dat de open
bare omroep haar logge struk-
tuur aflegt en management-
principes hanteert in het beleid. 

Daartoe wil Weckx de Vaste 
Kommissie afschaffen en het be
leid laten voeren door de raad 
van bestuur alleen en een vier
koppig direktiekomitee. 

GeUjkaardige voorstellen ston
den ook al te lezen in de VU-
nota, die op zijn beurt in niet 
onbelangrijke mate geïnspi
reerd was op een vnje tribune 
van BRTN-joemalist Jos Bou-
veroux in De Standaard. 

De VU-nota vertrekt van de 
vaststelling dat de openbare te
levisie het centrale element blijft 
in de pohtieke media-diskussie. 
De VU blijft zich verzetten te
gen de ongebreidelde komst van 
op Vlaanderen gerichte uitzen
dingen uit het buitenland. Het is 
in dat verband een nadeel dat 
Vlaanderen een bekabelings
graad kent van 95%, het dichtst 
bekabelde gebied ter wereld. 

Hierdoor kan elke zender die bij 
een kabelmaatschappij binnen
komt, met een minimale inspan
ning vrijw^el het volledige 
Vlaamse publiek bereiken. De 
VU-w^erkgroep dringt er 
daarom op aan om móiatregelen 
te treffen die onze markt minder 
aantrekkelijk mjiken voor bui
tenlandse privé-zenders en te
gelijk beantwoorden aan de be
kommernis om het recht op in
formatie en ontspanning van de 
Vlaming te vrijwaren. 

STERKE BRTN 

De VU wil een sterke openbare 
omroep met als opdracht: in
formatie, kuituur en (betere) 
ontspanning. Om die opdracht 
waar te maken heeft de open
bare omroep een budget nodig 
dat voldoende groot is. De VU 
wenst in dat verband terug te 
keren njiar de ortodokse situatie 

ONTBLOOT DEHOUSSE DE KROON? 

De mispiciatste weigering van 
federaal minister Dehousse, 
om te Oostende Nederlands te 
spreken kreeg een staartje. De 
voorbije w^eek werd hierover 
opnieuw in de Kamer geïn
terpelleerd. Namens de VU 
diende Paul Van Grembergen 
een motie in. Hogergenoemd 
incident w^as de aanleiding om 
de instrukties in verband met 
de ministeriële deontologie te 
preciseren. Dehaene ver
klaarde in de Kamer dat alle 
federale ministers zich hadden 
verbonden om de bewnste taai-
circulaire na te leven. In deze 
omzendbrief wordt het gebruik 
van de passende taal in elke 
gemeenschap voorgeschreven. 
Paul Van Grembergen houdt 
het intussen bij een Vlciams 
spreekwoord: ,,Eerst zien, 
daarna geloven". 

Vijf minuten na de verklarin
gen van Dehaene, weigerde fe
deraal minister Di Rupo echter 
in het Nederlands te antwoor
den op een Nederlandstalige 
vraag. Grond-wettelijk zijn mi
nisters niet verplicht de taal te 
gebruiken van de respektieve 
gemeenschappen. Anderzijds 
is het onvoorstelbaar dat de 
ministers van de koning zich 
tot een bepaalde gemeenschap 
richten in een andere taal dan 
die van die gemeenschap. Dit is 
de kroon ontbloten. 

GEMEENTELIJK 
EUROPEES STEMRECHT 
Momenteel \vordt in het Eu
ropees parlement gedebatteerd 
over het voorstel van richtlijn 
tot toekenning van het aktief en 
passief kiesrecht bij de vol
gende gemeenteraadsverkie
zingen. Deze materie vi^ordt 
door de VU met argusogen 
gevolgd. Daarom w^orden de 
Vlaamse minister-president en 
de federale eerste-minister re
gelmatig door onze fraktie ge-
interpelleerd. 

De voorbije week trok Van 
Grembergen zijn stoute schoe-

Paul Van Grembergen:„De toekenning van algemeen stemrecht voor alle EU-burgerd kan enkel onder 
bepaalBe voorwaarden." 

nen aan en interpelleerde Luc 
Van den Brande. 
„De VU gaat er van uit dat alleen 
dk Europeanen, in een lokaal be-
ötuur verantwoordelijkheid mogen 
dragen, die ook de Luten meedragen 
en door hun taalkennu) meedoen 
aan het .tamenlevingéverband. De 
toekenning van algemeen dtemrecht 
voor alle burgerd van de Europede 
Unie kan, maar onder bepaalde 
voorwaarden. In landen met een 
uitgedproken denwkratidche reflekd 
zoald Denemarken, heerót er een 
duidelijke dcepdid ten opzichte van 
het Europede lidmaatdchap. De re
ferenda in Denemarken en Zweden 
werden zeer nipte overwinningen 
voor de pleitbezorgerd. Dit zou in 

België niet anderd geweedt zijn. 
Niettemin reageerde de Europede 
Kommudie triomfantelijk op de 
uitdlag van de Skandinavidche re
ferenda. Dat id kortzichtig. 2^ moet 
in de nipte uitdlagen eerder een 
dignaal zien dat veel Europeanen 
hun twijfel) hebben over het de-
mokratidch gehalte van de Unie." 
Tot zover Van Grembergen. 
De Vlaamse regering blijft 
overtuigd dat het kiesrecht 
dient gekoppeld te worden aan 
de lokale belastingsplicht. De 
taalwetgeving blijft onverkort 
van kracht. Daarnaast eist de 
Vlaamse regering een minimale 
verblijfsduur, om de integratie 
mogelijk te maken. De ftinktie 

van burgemeesters en schepe
nen moet voorbehouden wor
den voor eigen onderdanen. 
Aan de federale overheid werd 
gevraagd de mogelijkheid te 
onderzoeken om een uitzon
deringsregeling te voorzien, in 
de Europese richtlijn, voor be
paalde gemeenten met een 
hoge koncentratie van EU-on-
derdanen-niet Belgen. Deze 
krachtlijnen werden in een mo
tie gegoten. Eind november zal 
de federale regering hierover 
een standpunt innemen. W I J 
houdt u op de hoogte. 

(ge) 

viraarbij de openbare omroep 
gefinancierd wordt met over
heidsgeld, en de kommerciële 
zenders met reklamegeld. Spon
soring wordt voor de openbare 
omroep als financieringsbron 
niet uitgesloten, msiar dient 
strikt gereglementeerd te wor
den. 

De VU wil de BRTN ook tot 
samenwerking met andere kom
merciële zenders en met Ne
derland aansporen. De nota 
spreekt zich, in tegenstelling tot 
Kultuurminister Weckx, niet uit 
over de voorkeurpartner van de 
BRTN. De werkgroep Media 
van de VU is het met Weckx (en 
Bouveroux) eens om de Vaste 
Kommissie af te schaffen, een 
direktiekollege met manage-
ment-kw^aliteiten te installeren, 
en het personeelsstatuut soe
peler te maken. Nieuwe per
soneelsleden krijgen als het van 
de VU afhangt niet het amb
tenarenstatuut. De VU vindt 
dat de gastprogrammas geëva
lueerd moeten worden, en zo 
nodig afgeschaft, en dat Te
letekst op een volwaardige wijze 
uitgebouwd moet worden. De 
VU pleit ook voor de oprichting 
van een konsumentenraad voor 
de BRTN. 

De VU-nota bevat verder twee 
voorstellen buiten het strikte 
televisiekader. Vermits de ka
belmaatschappijen een open
bare dienst uitoefenen, vraagt 
de partij dat de overheid de 
distributie van de zgn. mudt-
carry-programma 'd (een mini
mum ciantal zenders die de ka
belmaatschappij moet doorstu
ren) koppelt aan een sociaal 
abonnement. Hierdoor kan de 
televisiekijker zelf kiezen of hij 
een klein pakket van pro
gramma's tegen een lagere prijs 
•wenst, of een duurder abon
nementsgeld betaalt voor een 
ruime waaier zenders. 

VU-raadslid Hugo Olaertd 
diende een voorstel van dekreet 
in om de kabelmaatschappijen 
te verplichten een "must-carry-
programma" met BRTN-radio 
en -TV, V T M en de regionale 
TV-omroep aan de geïnteres
seerden aan te bieden. De keu
zemogelijkheid voor een der
gelijk beperkt pakket maakt bo
vendien de toegang tot de 
Vlaamse kijkersmarkt voor 
steeds maar nieuwe kommer
ciële zenders minder interes
sant. 

De VU evalueerde tenslotte de 
werking van de Mediaraad, en 
stelde vast dat die hoegenaamd 
niet bevredigend funktioneert. 
Deze adviestciad hjdt onder een 
afwezigheidss3mdroom. De 
aan- of afwezigheid op de ver
gaderingen van deze raad wordt 
bepaald door de belangen die 
verdedigd moeten worden. 
Naar de smaak van de VU-
werkgroep is de huidige Me
diaraad bovendien te beleids-
legitimerend (i.p.v. beleidsinspi-
rerend) en voornamelijk gericht 
op televisie en radio. De VU 
stelt daarom voor met de wer
kingsmiddelen van de Media
raad een Media-: Instituut op te 
richten dat in samenwerking 
met de Vlaamse universiteiten 
degelijk beleidsvoorbereidend 
studiewerk kan leveren. 

(Pdj) 
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40 JAAR VOLKSUNIE 
(vervolg van blz. 1) 

van bestuur waren van VU-
signatuur... Onvermoeibaar 
bleef de VU, toen nog zonder de 
steun van andere Vlciamse par
tijen, op de spijker van amnestie 
en verzoening kloppen. De pa
cifistische boodschap van de 
Fronters bleef een konstante in 
het programma en het optreden 
van de Volksunie. 

Bij de veertigste verjaardag van 
de Volksunie past het niet alleen 
om tevreden terug te blikken. 
We moeten ook durven voor
uitkijken. De uitdagingen niet 
uit de weg gaan. 

1996 w^ordt een belangrijk jaar 
voor het demokratisch Vlaams-
nationalisme. In haar veertigste 
levensjciar zal de Volksunie 
deelnemen aan de verkiezingen 
voor het eerste rechtstreeks ver
kozen Vlaams Parlement. Dit is 
een scharniermoment in de 
groei naar Vlaamse zelfstandig
heid. 

Op een ogenblik dat de Vlaamse 
samenleving voor grote uitda
gingen staat is de aanwezigheid 
van de demokratische Vlaams
nationalisten in de Vlaamse 
Raad, op federaal én Kuropees 
niveau van cruciaal belang. 

Men zou zich maar eens de 
bedenking moeten maken wat 
de gevolgen zouden zijn moch
ten de demokratische Vlaams
nationalisten niet meer op het 
politieke forum aanw^ezig zijn. 
Welke politieke krachten en 
machten zouden dan pas echt 
vrij spel krijgen ? 

Wie zal dan de rechtmatige en 
zelfstandige plaats van Vlaan
deren in een demokratisch en 
federaal Europa opeisen ? 

Want een Europa zoals het van
daag funktioneert, zoals het de 
verscheidenheid naast zich 
neerlegt, zoals het de Eurokra-
tie op Brussel en Vlaams-Bra-
bant loslaat, zoals het Neder
lands als officiële taal wordt 
begraven... zo'n Europa willen 
^vij niet! De drie traditionele 
politieke groepen streven een 
Europa na dat het onze niet is. 

Wie zal geloofwaardig verder 
werken aan de Vlaamse staats
vorming, cian het debat rond de 
federalisering van de Sociale 
Zekerheid en het organiseren 
van interregionale solidariteit, 
aan het uitlijnen van de relatie 
tussen Vlaanderen en Brussel, 
aan het indijken van de federale 
rekuperatiepogingen en al die 
andere dossiers die maken dat 
het huidige federalisme nog zo 
onvolmaakt en onaf is ? 

Wat gaat er gebeuren wanneer 
er geen Vlaamse identiteitsbe-
wxiste verkozenen meer in 
Vlaamse Raad en federaal par
lement zouden zetelen nu de 
evoluties op media-vlak pijlsnel 
op ons afliomen, nu de dis-
kussies over ,,onze" openbare 
omroep moeten gevoerd wor
den, nu wij meer en meer samen 
met Nederland zullen moeten 
samenw^erken inzake kuituur, 
ekonomie en zoveel andere 
grensoverschrijdende tema's ? 

De groenen Kggen van dit 
,,menselijke milieu" echt niet 
wakker! 

Wie zal dan vanuit een echte 
ongebondenheid en onafhanke
lijkheid echt op zoek gaan naar 
de beste oplossingen in het be-

DE EUROPESE WEEK VOOR DE WERKGELEGENHEID 

VU-IDEEEN MAKEN IN 
EUROPA OPGANG! 

Bert Anciaux: "Ooit startte 
VU vanuit de öLeutelhegrippen 

federaal, dociaal en ongebonden. 
Zij zijn aktueler dan ooit." 

lang van het w^elzijn en de w^el-
vaart van alle inwoners van 
Vlaanderen? Want precies die 
ongebondenheid van allerlei 
machtsstrukturen en belangen
groepen maiakt de VU zo 
uniek. 

Door onze ongebondenheid 
kunnen wij het moeilijke sa
menspel tussen individuele vrij
heid en noodzakeHjke verant
woordelijkheid en gemeen
schapszin echt mee vorm geven 
in een nieuw^e Vlaamse gezin
spolitiek, in de noodzakelijke 
hervorming van de Sociale Ze
kerheid en in het uitlijnen van 
een nieuwe solidariteit tussen de 
jongere en oudere generaties. 

Ongebonden kunnen ŵ e met 
werkgevers rustig aan tafel gaan 
zitten en luisteren nacir hun be
kommernissen omtrent de eko-
nomische evolutie. Maar tege
lijk kunnen wij hen wijzen op 
hun maatschappelijke verant-
woordehjkheid inzake een so
ciaal verantwoorde arbeidsher
verdeling en de strenge eisen 
gesteld door het begrip ,,duur
zame ontwikkeling". Ongebon
den kunnen wij de verzuch
tingen Vcin de werknemers aan
horen en hen daarin dikwijls 
bijtreden en aktief steunen. 
Maar tegelijk kunnen wij hen 
wijzen op hun verantwoorde
lijkheid om de solidariteit tussen 
•werkenden en werklozen mee te 
helpen organiseren. 

Onze ongebondenheid geeft ons 
de kans tegelijk hard te zijn 
tegen het profitariaat van de 
grootschalige fiskale fraude als 
tegen diegenen die onterecht 
van sociale voorzieningen of uit
keringen misbruik maken. 

Ooit startte de VU vanuit de 
sleutelbegrippen federaal, soci
aal en ongebonden. Zij zijn ak
tueler dan ooit. De VU blijft van 
onschatbare w^aarde. 

Bert Anciaux, 
algemeen VU-voorzitter 

Van 15 tot 17 november vond te Bnu),ieL de Europese week 
van de werkgelegenheid plaats. Meer dan 1.000 kon-
greögangeré, afgevaardigd door regeringen, vakbonden, 
grote ondernemingen en universiteiten ontmoetten er 
elkaar in het BruöéeLe Kongre^senpaleu rond één centraal 
tema: werkgelegenheid. Sprekers waren o.m. komml)-
ciievoorzitter Jacques Delors; Europees kommissaris Pa-
draig Flynn, ;de ministers van Arbeid voor Spanje, Finland 
en Ierland, 'ui respektievelijke volgorde José Antonio 
Grinan, Ilkka Kanerva en Mary 0'Rourke. 
Parallel aan de konferentie liep een „beurs" waarbij een 
zestigtal organisaties gegevens uitwisselden over werk-
gelegenheidsprojekten in alle lidstaten en regio's. 

D
e konferentie nam de twee 
meest recent witboeken 
van de Europese kommis
sie als uitgangspunt. 

Vooreerst is er het Witboek van 
kommissievoorzitter Delors 
over Groei, konkurrentievermogen 
en werkgelegenheid. Daarnaast is 
er het Witboek van kommis-
saris Flynn over het Europede 
Sociale Beleid. 

KOMPUTER 
In zijn tussenkomsst zei kom-
missaris Flynn dat het er vooral 
op aankomt „nieuwe arbeids
plaatsen te kreëren eerder dan 
het inkomen te verhogen van 
degenen die al een job hebben 
of de winsten van degenen die 
een onderneming runnen". En 
verder: „Ekonomische groei op 
zich zal nooit volstaan om het 
w^erkloosheidsprobleem op te 
lossen". 

Padraig Flynn stipte nogmaials 
de belangrijkste tema's aan 
waar aktie nodig is: onderwijs 
en beroepsopleiding; arbeids-
marktflexibiliteit, arbeidsorga
nisatie, daling van de arbeids
kost door het verlagen van de 
niet-loonlast op cU-beid, een 
jeugdbeleid en het stimuleren 

van nieuw^e jobs. Een ontleding 
die bijzonder dicht ligt bij de 
besluiten van het VU-kongres 
van Leuven. 

Opmerkelijk w âs Flynn's op
roep om een aantal nieuwe 
ideeën uit te testen: de idee van 
een negatieve inkomensbelas
ting (een idee die door de P W 
en de VU gelanceerd werd in 
het midden van de jaren '80) en 
de idee van een veralgemeend 
basisinkomen moeten volgens 
Flynn \vorden uitgetest in een 
reeks experimenten. Een uit
spraak van formaat die getuigt 
van een zeer grote openheid. 
Aan Flynn zijn geen dogma's 
besteed ! Ook dat is iets wat de 
Volksunie altijd kenmerkte: 
zien, oordelen en handelen. 

Flynn pleitte ook voor speciale 
maatregelen voor minder-ge
schoolden : iedere -werknemer 
moet op korte tijd vertrouwd 
raken met de werking van een 
komputer; gezinnen en bedrij
ven moeten aangespoord wor
den meer gebruik te maken van 
arbeidsintensieve diensten: 
schoonmaak, onderhoud en 
herstel, kinderzorg. Flynn ver
meldde ook het gebruik van de 
dienstencheck. Een diskussie 

die ook op het landelijke en het 
Vlaamse politieke toneel wordt 
gevoerd. Daarnaast pleitte 
Flynn ook voor het verlagen 
van de niet-arbeidskosten voor 
lagerbetaalde jobs. 

VU-IDEEEN 
De tijdelijke kommissie Werk
gelegenheid van het Europese 
Parlement legde onlangs de 
laatste hand aan een tussentijds 
verslag over de Europese werk
gelegenheid. Dat verslag komt 
aan bod in een mini-sessie te 
Brussel op 30 november en 1 
december a.s. De Euro-parle
mentsleden André Sainjon en 
Jaak Vandemeulebroucke van 
de Europese Radikale Alliantie 
speelden bij de totstandkoming 
van het verslag een aktieve rol. 
Ze slaagden erin een groot ge
deelte van hun amendementen 
middels kompromisamende-
menten door te drukken. 

Merkwaardig is ook dat het 
ontwerp-verslag een hele reeks 
standpunten van het Leuvense 
VU-kongres vertolkt: verlaging 
van de arbeidskost door een 
verlaging van de bruto-kost van 
arbeid; er wordt gepleit voor de 
invoering van een energietaks 
(CO2) en een sociale B'TW. J e 
vindt er de passage van het 
VU-kongres over een meer 
flexibele arbeidsorganisatie ge
richt op een kwalitatiever be
staan: meer zorg om de kin
deren, het gezin, ouderen en 
gehandikapten. Meer solidari
teit dus. En er is ook de aan
beveling naar meer soHdariteit 
tussen werkenden en werklo
zen door een grotere arbeids
herverdeling. Ook de passage 
over arbeidstij ds verkorting, 
sektor per sektor te onderhan
delen ontbreekt niet. 

Bart Staes 

EUROPESE KOMMISSIE 
NEEMT EURES-NETWERK IN GEBRUIK 

Vorige w^eek organiseerde de 
Europese Kommissie in Brus
sel de Europese \veek van de 
werkgelegenheid. Padraig 
Flynn, de Ierse Europese 
kommissaris voor werkgele
genheid, arbeidsverhoudin
gen en sociale zaken, nam er 
het Eures-netwerk officieel in 
gebruik. 

Het Eures-netwerk (EURo-
pean Employment Services) 
heeft tot doel de mobiliteit van 
w^erknemers op Europees ni
veau te vergemakkeUjken 
door middel van de versprei
ding van de vraag naar en het 
aanbod van w^erk. Het net
werk is bedoeld voor zowel 
w^erknemers als werkgevers 
en omvat drie vormen van 
dienstverlening: voorlichting, 
advies en hulp bij plaatsing en 
indienstneming door bemid
deling van euro-adviseurs. 

Driehonderdvijftig euro-advi
seurs -werden belast met de 
uitvoering van het netw^erk. 
Zij hebben tot taak de ^verk-
nemers en werkgevers be-wust 
te maken van de mogelijk
heden van een grotere ar
beidsmarkt en hen te helpen 
bij de verwezenlijking van de 
mobihteit of de indienstne
ming van werknemers uit an
dere hdstaten. De euro-ad-
•viseurs bieden ook persoon-
Kjke hulp zodat de dienst
verlening aan de specifieke 
omstandigheden van ieder ge
val kan worden aangepast. 

Zij hebben toegang tot een 
geïnformatiseerde gegevens
bank die algemene informatie 
over de levens- en -werkom
standigheden in de landen van 
de Europese Unie bevat. Dat 
varieert van informatie over 
huisvesting tot het belasting

en arbeidsrecht. Momenteel 
•wordt ge-werkt aan de invoe
ring van gegevens over Oos
tenrijk, Z-ween, Finland en 
Noorwegen. De gegevens
bank bevat ook info over va
catures op Europees niveau. 

De Euro-ad-viseurs zijn -werk
zaam bij de organisaties die 
deel uitmaken van het Eures-
netwerk, d.-w.z. de openbare 
diensten voor arbeidsvoorzie
ning en een reeks specifieke 
doelgroepen, waaronder de 
vakbonden, de -werkgeversor
ganisaties, de regionale over
heden, de universiteiten, enz. 
De koördinatie gebeurt door 
de Europese Kommissie. 

Kommissaris Paxlrjug Flynn 
nam het Eures-netwerk in ge
bruik door het versturen van 
een boodschap per elektro
nische post naar alle euro
adviseurs in het netwerk, (bs) 
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SOOML 
TRENDS-DIREKTEUR WAARSCHUWT VOOR VERWEVENHEID FRANSE EN BELGISCHE EKONOMIE 

„VERANKERING BEDRIJVEN KAN ENKEL 
MET ONAFHANKELIJKE VLAAMSE STAAT" 
BruddeL - „Open en demokrat'uch opkomen voor VLaanue 
onafhankelijkheid", antwoordde F rand CroU, direkteur 
i>an het financieeL-ekonomióche weekblad Trends op de 
vraag naar maatregelen om te komen tot een afdoende 
verankering van het bedrijfsleven in Vlaanderen. CroU wad 
vorige week vrijdag te gadt bij het vormingdindtituut 
Lodewljk Dodfel om te dpreken over Vlaamde verankering 
en ekonomidche groei Volgend hem ondermijnt de dterke 
greep van Frande financiële groepen op de Belgidche 
ekonomie de groeikansen van Vlaamde ondernemingen. 

C
rols zet zich af tegen het 
herleiden van de ekonomi-
sche wetenschap tot een 
kleurloze diskussie over 

winst en verlies: „Ekonomie is 
doorbloed en niet-rationeel." 
Sentimentele argumenten en 
traditie spelen een belangrijke 
rol bij het nemen van ekono-
mische beslissingen. Bedrijfslei
ding en aandeelhouders wor
den beïnvloed door hun per
soonlijke omgeving en de leef-
kring waartoe ze behoren. De 
gastspreker meent dat een 
Vlaamse bedrijfsleider op een 
andere manier zal omgaan met 
z'n kaderleden en werknemers 
dan een buitenlandse investeer
der. Bovendien zal een Vlaamse 
ondernemer bij z'n beslissingen 
rekenmg houden met lokale ge
gevens en handelen ten voor
dele van de gemeenschap 
waarin hij leeft. Daarom vindt 
Crols het levensnoodzakelijk 
om de ekonomische beshssings-
centra m Vlaanderen te ver
ankeren. Terloops steekt hij een 
waarschuwend vingertje op 
naar diegenen die zich in slaap 
laten wiegen door praatjes over 
informatie-snelwegen, ver
hoogde mobiliteit en globalize-
ring. Crols is ervan overtuigd 
dat „stadsgewesten en regio's 
hun plaats zullen opeisen in de 
w^ereld van morgen." 

FRANS-BELGISCHE 
VERWEVENHEID 
„Er is een ontstellend onbegrip 
over ekonomische macht en 
strukturen", meent Frans 
Crols. Politici en waarnemers 
zien het relatieve gewicht van 
een aantal dingen niet. Vlaamse 
groepen zoals Kredietbank en 
Almanij zijn niet te vergelijken 
met de Generale Maatschappij 
van België. Ze wagen zich niet 
op het terrein van industriële 
participaties. Een ander mis
verstand is de overschatting 
van de financiële slagkracht 
van de Vlaamse overheidshol-
ding GIMV. Het GIMV-ver-
mogen van 12 miljard frank 
zinkt in het niets bij de 157 
miljard frank van Tractebel. 
„We zijn nog steeds knecht in 
eigen huis en zitten niet m de 
machtscenakels", zegt Crols. 
„En bovendien doen we te wei
nig om er te komen." 

Voldoende kontrole op de 
Vlaamse ekonomie is belangrijk 
om arbeidsplaatsen te schep
pen, de groei te ondersteunen 
en geen kansen te missen op de 
buitenlandse markten. Crols 
staaft z'n stelling met een anek
dote: „In de voorbije \veken is 
er een Chinese delegatie op be
zoek geweest bij de Mechelse 

vesting van brouwerij Alken 
Maes. De volgende stap zou 
logischerwijze een tegenbezoek 
van Alken Maes aan de ge-
interesseerde Chinese partner 
zijn geweest. Een bezoek dat in 
het beste geval uitzicht zou bie
den op bijkomende groeimo
gelijkheden. Dit gebeurde ech
ter niet omdat een topman van 
Maes, baron Vaxelaire, dciar-
voor eerst een telefoontje moest 
plegen met het BSN-hoofd-
kwartier in Parijs." BSN is de 
Franse voedingsreus die in Bel
gië zowel Maes als General Bis
cuits kontroleert. Als tw^eede 
voorbeeld citeert Crols de ver
koop van cementproducent en 
Génerale-dochter CBR aan het 
Duitse Heidelberger Cement. 
De Generale Maatschappij be
loofde toen de opbrengst van 
deze verkoop te investeren in 
België. De voorzitter van het 
Franse Suez, Gérard Worms, 
besliste echter het geld naar de 
Franse onderneming Sagem te 
versluizen om z'n positie bin
nen de Suez-groep te verster
ken. Hij kon daarbij wel ekstra 
steun gebruiken van mede-aan
deelhouder Sagem. „Zelfs voor 
Philippe Bodson en Maurice 
Lippens van de Generale Maat
schappij kwam deze beslissing 
als een donderslag bij heldere 
hemel", aldus Crols. 

EKONOMISCHE INVASIE 
De noodzaak tot verankering 
geldt volgens de gastspreker 
des te sterker voor strategische 
sektoren omdat ze zwciarder 
wegen op de politieke besluit
vorming en de maatschappij. 
Crols denkt hierbij aan de ener-
gie-sektor, de financiële dienst
verlening en de telekommuni-
katie. Zo is Electrabel, de be
langrijkste Belgische elektrici
teitsproducent, een uiterst in
teressante uitkijkpost voor de 
Generale Maatschappij en haar 
moeder, het Franse Suez. ,,Men 
kan niet ontkennen dat er een 
informeel informatieproces is 
tussen de financiële cellen van 
de Generale en de elektrici
teitsproducent waarbij w^ordt 
gewezen op belangrijke ont
wikkelingen bij de klanten", al
dus nog Crols. Aan de hand van 
de elektriciteitsrekeningen kan 
worden nagegaan •welke bedrij
ven op het randje van bankroet 
staan en w^elke ondernemingen 
een groeipotentieel in zich heb
ben. 

De Trends-direkteur laat niet 
na de internationale kontekst te 
schetsen waarbinnen het ver
ankeringsdebat zich afspeelt. 
De ekonomische strijd tussen 
de eerste en de derde wereld 
dwingt de geïndustrialiseerde 

Fraiu CroL: 'Frankrijk heeft een trauma opgelopen door de 
eenmaking van Duitdland, en wil dat ekonomidche zwaargewicht 
counteren met de dtinkde verweving van de Belgiiche nut de Frande 
ekonomie." 

wereld af te stappen van de 
traditionele sektoren en te kie
zen voor sektoren met een hoge 
toegevoegde waarde. Het 
Britse zakenblad The EconomLit 
ging na in hoeverre de O E S O -
landen klaar zijn om de drem
pel van de 21ste eeuw te ne
men. De Verenigde Staten kre
gen een mjiximumskore van 
tien, buitenbeentje Italië drjuagt 
met één punt de rode lantaarn 
en Frankrijk behaalde twee 
punten. De verwevenheid tus
sen de Belgische en de Franse 
ekonomie voorspelt in dat op
zicht alvast weinig goeds. „We 
zitten aan de verkeerde partner 
vast", konstateert de Trends-
direkteur, ,,België en de fakto 
Vlaanderen raken in de greep 
van een land dat op ekono-
misch vlak nefaste vooruitzich
ten heeft." Voor Crols is het 
duidelijk dat Vlaanderen een 
andere weg moet bewandelen. 
Terwijl het verstaatste Frank
rijk voor meer protektionisme 
kiest, moet Vlaanderen resoluut 

kiezen voor een open, vrije we
reldmarkt. „We moeten daarbij 
eventueel ook de gevolgen van 
delokalizatie dragen", voegt hij 
er eerlijkheidshalve aan toe. 

Waarom hecht Frankrijk zoveel 
belang aan België? Volgens 
Crols is de zachte infiltratie van 
ons land niet het streefdoel van 
een bende samenzweerders. Ze 
wortelt veeleer in de Franse 
traditie van patriotisme •waarbij 
de top van de overheid en het 
bedrijfsleven zich afvraagt wat 
het kan doen voor Frankrijk. 

De sterke osmose tussen de 
administratie, de overheid en 
het bedrijfsleven bij onze zui
derburen versterkt deze nati
onale roeping. ,,Welnu", stelt 
Crols, „Frankrijk heeft een 
trauma opgelopen door de één-
making van Duitsland en •wU 
dat ekonomische zwaargewicht 
counteren met de slinkse ver-
•weving van de Belgische met de 
Franse ekonomie." Arnaud De 
Meyer, professor aan de ma-

nagementschool Fontainebleau 
nabij Parijs en broer van 
Vlaams minister Wivina De-
meester, zegt officiële teksten te 
hebben gezien waarin zon eko
nomische invasie van ons land 
•wordt geschetst. Trends-direk
teur Crols meent dat de lei
dende kringen in Vlaanderen 
de hevigheid van dit probleem 
ontkennen: „Deze toestand van 
neo-kolonialisme is bij ons on
voldoende gekend." 

BENELUX OF VLANELUX? 
Over de verankeringsmogelijk-
heden voor Vlaamse onderne
mingen is de spreker eerder 
pessimistisch. De bevoegdheid 
om sluitende maatregelen uit te 
•werken, situeert zich op het 
federale niveau. Crols vreest 
dat de Frans-Belgische kringen 
geen aandacht hebben voor de 
ont-ankering van het bedrijfs
leven in Vlaanderen en dus niet 
geneigd zullen zijn tegemoet te 
komen aan de verzuchtingen 
terzake. Er dringt zich niet al
leen een wijziging op van de 
Belgische vennootschapswetge
ving naar Nederlands model, 
maar ook een zinvolle opvulling 
van de Benelux-ruimte. Vooral 
van dat laatste zijn de Frans-
taligen nooit echte voorstanders 
geweest. Daarom kiest hij re
soluut voor het onafhankelijk-
heidsscenario. De Trends-di
rekteur beseft dat •we momen
teel in een overgangsfaze zitten, 
maar vraagt zich af ,,•waarom 
•we nog zouden investeren in 
een verziekte staat?". 

Het IS de vaste overtuiging van 
Crols dat een konfederale Be-
nelux-konstruktie de redding in 
nood kan zijn. „Vanuit geo
politiek, geo-ekonomisch en 
geo-kultureel oogpunt moeten 
we met Nederland samen^wer-
ken. De Franse invloed doet 
ons afwijken van onze roe
ping", zegt de spreker uit volle 
overtuiging. Hij inspireert zich 
hiervoor op het Skandina^vische 
voorbeeld: „Z-weedse en 
Noorse bedrijven ontwikkelden 
zich eerst in eigen land, nadien 
zagen ze Scandina^vië als hun 
thuishaven en nu maken ze zich 
op voor de Europese Unie." De 
taktische alliantie van de Bel
gische verzekeraar AG met het 
Nederlandse AMEV is voor 
Crols een be-wijs van de aan
trekkelijkheid van de Benelux-
ruimte voor het Vlaamse be
drijfsleven. Het Fortis-samen-
werkingsverband van AG en 
AMEV werkt op voet van ge
lijkheid. Er zijn twee voorzit
ters. Lippens en Bartels, en de 
raad van bestuur is paritair sa
mengesteld met evenveel Bel
gen (vooral Vlamingen) als Ne
derlanders. Er is dus geen 
sprake van eenrichtingsverkeer 
zoals in het Franse geval. De 
herijking van het buitenlandse 
beleid van Nederland biedt in 
de visie van Crols dan ook in
teressante vooruitzichten. Hij 
denkt dat onze noorderburen 
de banden met hun oud-ko-
lonies en de Verenigde Staten 
losser zullen maken en op zoek 
zullen gaan naar natuurlijke 
bondgenoten in de Benelux. 

Filip Vandenbroeke 
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LANDurr 
MET I & M VERLIEST DUITS-BELGIË 

DE LAATSTE STEM 
Rond 1960 ver,icheen In België',) Duitse taalgebied voor het 
eerét een Wegwe'uer. De naam wa^f goed gekozen. In deze 
grentiétreek, waar menden die vóór 1919 geboren waren, op 
veertig jaren tijde driemaal van <)taatdburgeröchap moeiten 
veranderen en diut tenminste eenmaal „fout"geweedt zijn, 
heerste veel verwarring in de geesten. 

en wegwijzer was er erg 
nodig. Hij werd opgericht E door een „Arbeitsgemein 
schaft", die van meet af aan 

een duideUjk onderscheid 
maakte tussen het politieke, 
staatsburgerlijke begrip 
„Duits" (de Bondsrepubliek) en 
het geUjknamige kultureel-etni-
sche begrip, ^vaa^ hij voor 
stond. 

EEN MOEILIJKE WEG 
De Weffweuer wees een goede, 
maar geen gemakkehjke weg. 
In een fransgezind België, in 
een nog meer fransgezinde en 
anti-Duitse provincie Luik, die 
de zgn. Oostkantons had in
gelijfd, was — en is — Duits zijn 
een moeilijke dagelijkse op
dracht. Hoogstens mag men er 
— voorzichtig, niet nadrukkelijk 
— „duitstalig" zijn. 
Wat was (en is) immers ge
makkelijker, goedkoper, dan al 
wie er — na de wederinlijving bij 
nazi-Duitsland — nog prijs op 
stelt, Duitser te zijn, voor nazi 
te verslijten? 
Toch is het o.a. dank zij de 
Wegweuer dat een herleving van 
het Duitse volksbewustzijn in 
deze streek kon gebueren. Er 
werd een Partei der deutMhtipra-
chujen (sic) BeLjier opgericht, die 
soms tot 20 a 30% van de stem
men haalde bij (uitzichtloze) 
parlementsverkiezingen, later 
bij verkiezingen voor een ,,Rat 
der deutschsprachigen Gemein-
schaft". 

Het klimaat verbeterde stilaan, 
mede door de opeenvolgende 
staatshervormingen die in Bel
gië door de Vlaamse beweging 
werden afgedwongen en waar
bij, als (onvolmaakte) konse-
kwentie, ook de Duitse volks
groep enige bevoegdheden w^er-
den toegekend. 

Eensdeels echter was de ver-
fransingsdruk afgenomen, min
der storend geworden, zodat de 
w^aakzaamheid ook afnam. 

Anderdeels sloeg de algemeen-
westerse afkeer of onverschil-
Hgheid tegenover nationale 
w^aarden ook daar toe. Naar
mate het gevaar van uiterst 
rechts opgeschroefd werd, 
voelde Duits-België's jeugd 
steeds meer de neiging, zich ver 
te houden van een Duits-na-
tionaal imago. Te meer daar 
precies hetzelfde verschijnsel 
zich in de Bondsrepubliek 
Duitsland voordoet. 

Vanwaar dus ook geen steun 
voor enig Duits volksbewust
zijn kan verwacht w^orden, wel 
integendeel. (1) 

Kortom, het aantal mensen dat 
nog wilde kijken naar een 
„Wegweiser" slonk en zo ook 
het nog kleiner aantal vrijwil
ligers dat zulke wegwijzers 
wilde planten. De jongere ge
neratie heeft die vlag niet willen 
overnemen. Kn zo heeft dit blad 
in 1990 opgehouden te verschij
nen. 

DESNOODS ZONDER 
WEGWIJZER 

Gelukkig -was daar nog het 
goed opgestelde, geïllustreerde 
en op mooi papier uitgegeven 
blad „I & M" (Informationen 
und Meiningen). Het I N E D 
(Institut für ErwachsenenbU-
dung im Deutschen Sprachge-
biet), een volkshogeschool, 
stond er achter. 

Welisw^éar kan men het niet eJs 
gelijklopend met de ,,Wegwei
ser" voorstellen. Het is uiter
aard algemener, dus niet toe
gespitst op de volksnationale 
problematiek, en zeker niet zo 
strijdbaar. Maar het bleef een 
hart onder de riem steken van 
hen die zich om het welzijn van 
Duits België bekommeren en 
deze streek (nog) als een ge
meenschap, als een volksgroep 
zien. 

Welnu, ook dit hedje is uit
gezongen. ,,I & M" verschijnt 
niet meer. De officiële reden 
kennen -wij niet. De echte wel: 
de Hermann-Niermann-Stif-
tung werd vanuit Belgisch-pa-
triotische kringen, ook vanuit 

^ 
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ORENZ-ECHO 
DIE DEUTSCHSPRACHIGE TAGESZEITUNG IN OSTBELGIEN 

DeucSühland 
erreicht 
he,39 
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I Hief und heute | 

Vmr-Tage-Woche 
•.nicht machbar* 

Minister Wathalet hat skti 
zu den tmmer tauter war 
deriden Fordeningen jWKh 
der Vier Tage-Woctte geSu-
Bert die er ais slnTpCsusc/i 
undgeOMIchljeiakiïïiet 

ISeiteS) 

Noch 15 000 Amenkanem 

Erster von 30 Belgiem 
diese Woche nach Haiti 

arOaaet tbetgaï. - Eia bel-

bilb dieatr WedK BtOaad 
iiÈath Haiti BM-

Tennin ist sdion wegen der Aufiuu euier neuen PolizeioT 
erfonlertichen Sdiutzraipfung ganisation auf Haib begkaten. 

"Is hemchte 
daiuber ob Pienwiuuiu^i Dehaene 

mcht DioetidL Es hemchte 
noch UnkUrheit 

gen," 

I Eupener Land | 

PfadKndermit 
neuemZuhause 

In Eupen ist am Wodien-

derbelgischeOffizierzunachst (CVP) halte nach Bekanntiwer 
USA ft t ._ . j . -MUitMipoliia- in die USA fliegen wird oder den dieser Mission betont die 

dM- sofortnai^ Haiti. Belgjer soUlen zul Fesbgung 
^ aembeethtidaiaBa^liagla- des Fnedens aid der Iniel ein-
" atti Btt^eiB, wie adum t e - Am 9 September hatte die gesetzt werden und dem Lan-
3 ddïtet, den Amenitaaem aaé Regiening in Brussel emer Bit de beim Neuauftwu helfen. Ei 
S derea VerbBadeten Hiiie BW te von US-Prasident Bil] Clin gestand dafi eme Cefahr hir 

der VTiedeiheiateüaag der ton TOT Entsendiing von Sol das Leben dei belgisAen Be-
f JMnrokratumdemiiuelatMaL daten nach Haih entspiochen- nifssoldaten audi nadi emer 

ende das 'Haus Camekyt' •> Kura nadidem der bewaff Diese sollen beun Wechsel des eisten Phase der Befnedutig 
oflbtoff eróffnet worden Es J nete Konflikt m Haiti verm«^ Landes von dei Iwliblardiktatur auf Haih nidit voUig ausge-
tiandeH S(C#i urn eine Unter 'f den werden konnte bestatigte zu emei demokratischen stWossen werden kann. 
tafl/t für dia 300 UagHeder ^ das Verteidigungsmuuslenum Staatsfonn einen bescheidenen 
derPfadfindereinheriStUar ui Bnissel die Entsendungdes Beitrag leisten Die franzosi f jeden Fall w«den volden 
dn Die Investaon tieiSutt eisten Offizieni. Die ubngen schen Sprachkenntnisse wer belgodien Soldaten sclion 
siOiaullSMioF (Seae4) Soldaten werden aut kernen den ihnen ui Haio hilfreich 15000 Angetionge der U ^ 

Fail vol Ende dieses Monals sein. Gemeuisam mit Soldaten Streitkrafte den Umschwung 
BOOOBeSUCher nachHaibaiegen-Emfruheier anderer Lander sollen sie den mdiesem Landbegleiten-

AoHakt dee dritteaSlaalaiyesrKhealarKilidg Albert uadKI^ 
atgbi Paoia: Daa KBo^spaar rveiU eert geatetn ia Spaaien. 
Gaatgeber KUtug Jwan CafiM mad KHmgni Sofia begletlelm 
sie za ibttr R^deaa, dem Parde-PalaatWdl Ceaiera abend 
. , , . . 4 . . a,^ ^m^mm H^rirtmne^n IhetSer Limder mifeuunder 

„Dat„Grenzecho"een Belgidch-nationaUkrant wdzijn en blijven, zoaL hetöedertzijn oprichtinggeweertt 
L), dpreekt zozeer vanzelf dat het hier niet nog eens moet benadrukt worden." 
(Grenz-Echo, 5 december 1946) 

opportunistische duitstalige, zo 
lang (van in 1987) en zo ge
meen aangevallen dat deze haar 
hulp aan de Duitse volksge
noten in het Gewest Wallonië 
gestaakt heeft. 

Uit de zwanezang die de in
leiding vormt tot het voorlaat
ste nummer vernemen wij in
derdaad dat het tijdschrift in 
1995 niet meer zal verschijnen. 

Wat meer is: van de twee 
steunpunten, Eupen en Sankt-
Vith, kan voortaan slechts één 
in leven gehouden worden: 
Sankt-Vith. Het lijkt wel zin-

Het gebouw van de Rat der Deutdchen Kulturgemeuuchaft te 
Eupen 

nebeeldig: Eupen w^as altijd al 
meer blootgesteld aan Luikse 
invloed, Sankt-Vith gold altijd 
al als een „zw^art nest". Het ziet 
er dus uit als een terugtocht. 

Al kwamen in 1993 nog 14.300 
mensen af op de Europese ak-
tiviteiten. 

Tenslotte betekent dit ook 
werkloosheid voor vijf mede-
w^erkers, die nog w ât anders 
dan alleen maar hun eigen loop
baan vóór ogen hebben. 

Wie veroorzaakt al deze ramp
spoed ? 

Wij laten hoofdredakteur Wer
ner Miessen aan het woord: 
„Onnadenkende politiekers 
aan de top van de regering der 
,,deutschsprachigen Gemein-
schaft" en aan de top van de 
Eupense gemeenteraad. Zij lie
ten zich op een erbarmelijke 
manier manipuleren door een 
joernalist (2) die al in 1987 een 
perscampagne begon tegen de 
Niermann-Stichting en die in
middels door de Eupense recht
bank in eerst aanleg veroor
deeld werd wegens verschei
dene in dit verband geuite be
weringen. " 

EN „GRENZ-ECHO" 
DAN? 
Als enig blad blijft nu Grenz-
Echo over. Dit is een krant, ooit 
door Walen gesticht om de pas 
ingelijfde Duitse gebieden beter 
in België te integreren. Ze is 
zeer gevaarlijk, gevaarlijker 
dan een in het Frans uitgegeven 
krant. Ze is in het duits anti-
Duits; vaak onderhuids, soms 
duidelijk. Ze is pro-Belgisch en 
verzwijgt dus stelselmatig de 
pogingen die Vlaamse politie
kers en joernalisten gedsian 
hebben om België's Duitsers 
meer recht te verschaffen. Ze 
heeft zich lange tijd tegen 
Duitse autonomie verzet. Ze is 
in haar ondermijning van Duits 
volksbewustzijn, a fortiori 
weerbciarheid, goed geslaagd 

EUe a bien mérité de la patrie. 

Karel Jansegers 

(1) Zie bv. een recente inter-
~ pellatie in de Bundestag tegen 

de Hermann-Niermann-Stif-
tung. 

(2) Freddy Derwahl (nvdr) 

Deze week in 

DeUeuvr 
r „"TVieUon^S 

Gaten in het hoofd 
Ten gevolge van de groeiende aandacht voor 

dementie komen nogal wat misverstanden 

over deze aandoemng naar boven Een 

mzicht m de symptomen, het ziektebeeld en 

de mogehjkheid tot behandeling van 

dementie, deze week m Knack 

Lekker wild 
Ieder najaar zakken wildhefliebbers van 

heinde en ver af naar de dorpsherberg van 

Oigmes-en-Thierache Daar zwaait Jacky 

Buchet de pollepel Zijn recepten, deze week 

in Weekend Knack 

En verder.. 
• Vragen bij de Volksunie • Wie regeert 

over Antwerpen'' • Pnvatisermgen 
België in de etalage • P&V winst 

verzekerd «Skandmavie en Europa een 
bencht uit Oslo • Franknjk de 

presidenten worden wakker • Kuituur 
gesprek met Ame Sierens, huisschnjver 

bij Blauwe Maandag • Kommunikatie de 
snelweg van Internet' Formule 1 een rot 

seizoen* 

Knaickl 
+ W EKKEND KNACK 

+ TELEKN.\CK + TAI.EM 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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VUAMSEHEIR 
JAAKVAN WAEG: 

HET IS DE TAAK VAN POLITICI VINDINGRIJK TE ZIJN" / / 

Jaak Van Waeg gaat door ab een van de nestoren uit de 
Vlaanue beweging. Hij id al zijn leven lang aktief in de 
verschillende Vlaanue verenigingen. Deze schoonzoon van 
het VlaanunationaHétuch parlementslid Hendrik. Bor-
ginon (gekozen voor de Frontpartij, later binnen en buiten 
het VNV) wad voorzitter van de WB van 1981 tot 1989. 
Hij zetelt nog steeds in de raad van bestuur van het 
IJzerbedevaartkomitee, en vertegenwoordigt dit komitee 
ook in het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 
(OW). 

N
utor was de om zijn wijze 
raadgevingen beroemde 
Griekse held bij het beleg 
van Troje. En ofschoon 

een vergelijking met ^velk beleg 
dan ook de Vlaamse beweging 
oneer zou aandoen, speelt de 
advokaat Jaak Van Waeg er toch 
een beetje de rol van oudere 
wijze. Zo kreeg in kringen van 
de beweging de vrije tribune die 
Van Waeg de voorbije zomer 
schreef onder de titel Vlaanue 
vrienden, wie ui er tenjlotte allemaal 
welkom? (De Standaard, 8 au
gustus) erg veel bijval. In die 
tribune w^eerlegde hij een aantal 
uitspraken die in vorige tribu
nes de gemoederen hadden ver
hit. De hier al vaak aangehaalde 
vrije tribune van Paul De Bel
der, Herman d'Espallier en Rob 
Eykens op 11 juli had immers 
een hevige polemiek tot gevolg. 
Van Waeg noemt die tribune ,,in 
de vorm waarin ze uitgedrukt 
•was, minstens onhandig. De 
tekst was zo geformuleerd, dat 
een aantal verenigingen de in
druk konden krijgen dat ze in de 
hoek geplaatst werden van die
genen met w îe men niet kan 
handelen." 

• U bedoelt het Vlaams 
Blok? 
J a a k Van Waeg; ,,Wel, laat me 
het de grote paraplu van het 
Vlaams Blok noemen. Onder 
meer door het Taal Aktieko-
mitee werd dit zeer kwalijk ge
nomen. En ik geef hen gelijk. 
Het zou zeer onrechtvaardig 
zijn TAK in de hoek te steken 
van "wie niet demokratisch in
gesteld is". De vaagheid van 
bepaalde beschuldigingen heb
ben een aantal mensen terecht 
geërgerd, net als de titel van het 
artikel en de datum waarop het 
verscheen. Wat niet wil zeggen 
dat er in de Vlaamse bew^eging 
geen personen of verenigingen 
zouden zijn waarmee het moei
lijk is land te bezeilen." 

VLAAMSE STAAT? 
In zijn repliek ontkende Van 
Waeg dat in de organisaties van 
de Vlaamse beweging een "strijd 
tussen politieke partijen via tus
senpersonen" wordt gevoerd. 
Hij onderkende wel het bestaan 
van een zekere scheiding der 
geesten in de Vlaamse be-we-
ging, maar noemde het te ver
eenvoudigend deze scheiding te 
bestempelen als een polarisatie 
tussen 'de demokratische 
Vlaamse bew^eging" en "een be
weging rond het Vlaams Blok". 

Een voorzienbare scheidingslijn 
in de Vlaamse beweging zal vol
gens Van Waeg zelfs niet tussen 
(kon-)federalisten en separatis
ten liggen, maar wel tussen wie 
al dan niet bereid is te kiezen 
voor een Vlaamse onafhanke

lijke staat, ook als men dan 
Brussel opgeeft. En in deze dis-
kussie nam Van Waeg duidelijk 
stelling: de Brusselse Vlaming 
omschreef een Vlaamse st£iat 
zonder Brussel als de grootst 
denkbare nederlaag in de 
Vlaamse be^veglng. 

• Bent U een voorstander van 
een Vlaamse s taat? 

J a a k Van Waeg: ,,Wanneer ik 
die dlskussie over onafhanke
lijkheid aanhoor, krijg ik de in
druk dat de Vlamingen geen 
enkele kat meer te geselen heb
ben de komende tien jaar. Het is 
gezond dat men de onafhan-
kehjkheidshypotese bestudeert. 
Het is ook goed dat bepaalde 
verenigingen zich uitspreken 
voor onafhankelijkheid. Maar 
denken dat men nu een schei
ding van de geesten moet for
ceren op dat punt, waarvan ie
dereen terdege beseft dat het de 
eerstkomende tien jaar toch niet 
echt aan de orde zal zijn, is 
verkeerd. Dat is een vlucht in 
het irreëele. Ik vind dat ge
vaarlijk. Door die diskussie als 
prioriteit te stellen dreigen we 
de konkrete problemen w^aar we 
vandaag mee gekonfronteerd 
worden, en vi^aarvoor de op
lossingen ook niet eenvoudig 
zijn, te verwaarlozen. 

Bovendien is de toekomst van 
Vlaanderen geen spel w^aarin de 
Vlamingen de enige spelers zijn. 
Hoe zal Europa er in 2010 uit
zien ? Zal het een Europa zijn 
van staten ? Het is in ieder geval 
kompleet onrealistisch te gelo
ven dat we in 2010 een Europa 
van regio's zullen hebben, 
waarin Franse en Duitse regio's 
rechtstreeks lid zijn van de Eu
ropese Unie. Maar w^at zal de 
toekomst zijn van Catalonië? 
Van Baskenland ? Eventueel 
van Beieren in het Europa van 
de toekomst? Op zo'n vragen 
zullen vrij het antwoord niet 
bepalen. Het toekomstige 
Vlaanderen zal ingepast moeten 
worden in een groter geheel 
waarover we slechts in een zeer 
beperkte mate zeggingschap 
uitoefenen. 

Ik vergelijk de onafhankelijk-
heidsdiskussie graag met de dis
kussie die tijdens het interbel
lum gevoerd werd in de 
Vlaamse beweging. Mijn 
schoonvader Hendrik Borginon 
vertelde meer dan eens dat er in 
die periode ondanks heel veel 
inspanningen toch vrij weinig 
verwezenlijkt werd. Hij weet 
dat in belangrijke mate aan het 
gestook van bepaalde na de oor
log naar Nederland uitge-weken 
aktivisten, die de Vlaamse be
weging uitsluitend in de richting 
van een alleenzaligmakend 
Groot-Nederland vrilden du-

Jaak Van Waeg: We leven en werken met de menaen zoaU ze zijn. Zeggen dat de Vlamingen maar zouden 
moeten zijn zoaU de Frandtaligen en de zaak zou opgelost zijn, ia te gemakkelijk." 

wen en elke andere aktiviteit 
verdoemden als kollaboratie 
met België." 

• Welke prioriteiten ziet U 
vandaag voor de Vlaamse be
weging? 

J a a k Van Waeg: „Eerste punt: 
ervoor zorgen dat het volgend 
parlement grondwetgevend zal 
zijn. Anders moeten ŵ e tot het 
jaar 2000 ^vachten vooraleer er 
essentiële punten aan de staats-
ordening gewijzigd kunnen 
worden. Men kan van mening 
verschillen of de recente en 
vroegere staatshervorming een 
voldoende resultaat opleverden 
in ruil voor de gedane toege
vingen. Men mag niet uit het 
oog verliezen dat de partij die 
aan de bestaande toestand wij
zigingen wil aanbrengen, in elke 
onderhandeling in een zwak
kere positie staat dan de partij 
die de bestaande orde niet wil 
veranderen. 

ISén van de dringendste zaken 
vormen verder de garantie voor 
een werkelijk tweeledig bestuur 
op het gemeentelijke vlak in 
Brussel en de vrijwaring van de 
Vlaamse rand. Nuchter gespro
ken, zullen de financiële pro
blemen van Brussel en Wallonië 
de enige wijze zijn om van 
Franstalige zijde nog iets te 
kunnen bekomen. Anders ge
zegd: als de Vlaamse minister 
Chabert bijkomende miljarden 
vraagt om de Europese en 
hoofdstedelijke taken van Brus
sel te kunnen uitvoeren, moet 
hij daar aan toevoegen dat de 
Vlamingen dit pas mogen toe

staan wanneer er in Brussel 
garanties komen voor de Vla
mingen op gemeentelijk vlak. 
Het financiële breekijzer kan 
ook een grote rol spelen in het 
dossier van de sociale zeker
heid. De federalisering van het 
onderwijs is er pas gekomen 
toen het Franstalig onderwijs in 
slechte financiële papieren zat. 
Op die gebieden, Brussel, de 
rand en de sociale zekerheid, zal 
men nog hard moeten knokken 
wil men voor 2000 een bete
kenisvolle verandering verwe
zenlijken." 

• Is het belangrijkste pro
bleem op die drie gebieden 
maar ook op andere gebieden 
niet dat de Vlamingen er on
derling hopeloos over verdeeld 
zijn? 

J a a k Van Waeg; „Het pro
bleem is vooral dat de Vla
mingen schrik hebben om te 
botsen. Men durft op al die 
gebieden geen hard standpunt 
innemen. Als men bvb. voor 
Brussel de eindresoluties van 
het jongste Kongres van de 
Brusselse Vlamingen als basis 
zou nemen, heeft men al een 
flinke kluif om aan te ^verken. 
Maar ja, als de Vlaamse politici 
zich blijven verschuilen achter 
andere "dringende" problemen, 
dan zal er inderdaad niet veel 
gebeuren. Want er zullen wel 
steeds "dringender en belang
rijker" problemen op te lossen 
zijn dan de kommunautaire. 't 
Is veel meer een kwestie van 
politieke wil en inzicht in de 
prioriteiten dan dat men het 
over een aantal zaken niet tot 

^ 

op de laatste komma eens ge
raakt." 

BRUSSEL 
• Gelooft U als Brusselse Vla
ming dat garanties op het ge
meentelijke niveau voldoende 
zullen zijn om de Vlaamse aan
wezigheid in Brussel te be-
Tvaren? 

J a a k Van Waeg: „Garanties op 
gemeentelijk niveau vormen 
een noodzakelijke struktuur-
hervorming. Wat hebben "we 
vastgesteld bij de jongste ge
meenteverkiezingen in Brus
sel? Hoe bepaalde Vlamingen 
voor de pijnlijke keuze gesteld 
werden om op te komen op 
Vlaamse lijsten, of onder de 
vleugels te gaan zitten van de 
Franstalige zusterpartij op een 
gezamenlijke lijst. Waarbij tak-
tische overwegingen vaak voor 
de tweede optie doen kiezen. 
Wanneer er gemeentelijke ga
ranties zouden zijn voor de Vla
mingen, zou deze beschamende 
toestand zich al met langer stel
len. Maar daarmee is de kous 
niet af. 

lïen ander probleem is de stads
vlucht uit Brussel. Franstaligen 
verhuizen algemeen gesproken 
makkelijker dan Vlamingen. 
Vlaanderen ^vorstelt met het 
probleem dat het op vastgoed-
vlak een van de goedkoopste 
plekken van Europa is. Vla
mingen die naar Brussel willen 
komen wonen, doen dus vaak 
een financieel nadelige zaak. 
Toch moeten we op een of an
dere wijze een beleid kunnen 
voeren om wonen in Brussel 
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MMSEIIR 
voor de Vlamingen opnieu-w 
aantrekkelijk te maken." 

• Op welke wijze ziet U dit 
mogelijk? 

Jaak Van Waeg: „Vraag me 
geen pasklare recepten. Het is 
geweten dat in sociale woning-
bouwmaatschappijen de wonin
gen vaak verdeeld worden vol
gens partijkaart. De Vlamingen 
komen daarbij in Brussel w^einig 
aan de bak. Maar kan men niet 
een aantal Vlciamse \voning-
bouwmaatschappijen oprichten 
die aktief zijn in Brussel? Dat 
stelt een aantal juridische pro
blemen, maar Wallonië subsi
dieert in Voeren toch ook een 
kultureel centrum via omw^e-
gen? Of een beetje subtieler: 
waarom wordt de overdracht 
van meer financiële middelen 
voor de hoofdstedelijke taken 
van Brussel niet afhankelijk ge
maakt van onmiddellijke wij
zigingen binnen Brussel die 
geen grondwetsherziening ver
gen, bvb. op vlak van sociale 
w^oningen ? " 

• Naar aanleiding van het 
Vlabinvest-projekt kwam de 
Vlaamse regering tot de vast
stelling dat het toewijzen van 
woningen op basis van een 
taalkriterium onwettelijk is. 

Jaak Van Waeg: „Wel kijk, de 
politieke partijen en de rege
ringen moeten voldoende spits
vondigheid aan de dag kunnen 
leggen om de doelstellingen 
waarvoor de politieke wU be
staat ook konkreet te kunnen 
uitvoeren. Het is nu eenmaal de 
taak van politici vindingrijk te 
zijn. En men kan mensen be
moedigen of ontmoedigen. Er is 
bvb. dat door de Franse ge
meenschap gesubsidieerd blad 
in de rand, Carrefour. Ik vraag 
mij af -waarom er geen Vlaams 
tijdschrift besteiat dat als te
gengif gratis w^ordt bedeeld aan 
alle inw^oners van de randge
meenten en het arrondissement 
Halle-VUvoorde. Men moet niet 
alleen denken cian wettelijke en 
dwingende maatregelen. Als de 
burgers zien dat men kracht
dadig achter een bepaalde doel
stelling staat, werpt dat ook al 
vruchten af." 

• Wijzen de voorbeelden van 
Carrefour en Voeren die U 
aanhaalde er niet op dat de 
Vlamingen nu eenmaal minder 
volks- en taalbevsTist zijn dan 
de Franstaligen? Er zijn in 
Wallonië toch ook nooit pro
blemen gew^eest met uitgewe
ken Vlamingen, terwijl de 
Franstaligen in Vlaanderen 
zich duidelijk niet willen in
passen ? 

Jaak Van Waeg: „We leven en 
werken met de mensen zoals ze 
zijn. Zeggen dat de Vlamingen 
maar zouden moeten zijn zoals 
de Franstaligen en de zaak zou 
opgelost zijn, is te gemakkelijk. 
Men moet zien welke middelen 
het best de doelstelling verwe
zenlijken. De politieke wU is 
daarbi) van doorslaggevend be
lang. En die ontstaat in Vlaan
deren soms naar aanleiding van 
incidenten uitgelokt door 
Franstaligen. Wanneer de Vla
mingen geprikkeld worden door 
dwaasheden van Franstaligen, 
bestciat die Vlaamse politieke 
•wU plots even. Er is volgens mij 
door de Vlamingen veel te wei
nig gebruik gemaakt van de 
hulp die Dehousse m Oostende 
geboden heeft." 

• Hoe ervaart U de huidige 
w^erking van het O W ? 

Jaak Van Waeg: „Het is niet 

Voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Lionel Vandenberghe overhandigt een ruiker bloemen aan de weduwe van PaulDaeL. Op de nj achter 
haar kijkt Jaak Van Waeg toe. 

mogelijk om in dit bestek daar 
diep op m te gaan. Dat is in één, 
twee, drie niet uit te leggen. 
Zeer vereenvoudigend zou ik 
daarom zeggen dat de kwaliteit 
van het O W en van de werking 
van het O W in grote mate 
afhangt van de persoon van de 
OW-voorzitter. Die moet vol
doende inzicht en takt hebben. 
Er zijn in het verleden uitste
kende OW-voorzit ters ge-
Aveest, zoals Clem de Ridder, 
Adriaan Verhulst, Roland La-
ridon. Iemand als Lieven Van 
Gerven heeft onbetwistbaar 
grote kwaliteiten, maar is kom
pleet ongeschikt als voorzitter 
van het O W . En nu probeert 
J a n Jambon enigszins de brok
stukken te lijmen." 

WILS 
• Volgens professor Wils 
spuiten de niet-partijpolitieke 
en partijpolitieke Vlaamse be
weging en de voorstanders van 
amnestie, door de verheerlij
king van figuren uit de kol-
laboratie, tot op de dag van 
vandaag fascistoïde ideeën in 
de Vlaamse gemeenschap. 
Bent U het daarmee eens? 

Jaak Van Waeg: „Ik denk dat 
Wils met een aantal vi'aandenk-
beelden rondloopt. Een aantal 
van zijn stellingen is voor een 
historikus beneden alle peil. Het 
is tegenwoordig mode om ex
treem-links af te schilderen als 
een miniskuul groepje van sta
linisten, en al wat uit het vaar
water blijft van gematigd links 
al extreem-rechts of fascistoïde 
te noemen. Een gewezen kom-
munist uit Oost-Duitsland die 
zichzelf een andere naam ge
geven heeft, is vandaag al niet 
meer extreem-links. Dat is mis
schien politiek niet onhandig. 

Kijk eens ^wat er allemaal in de 
Vlaamse be^weging gezegd en 
geschreven is voor I9I4. Ik kan 
moeilijk aannemen dat een aan
tal Vlamingen van uit die pe
riode fascistoïde waren." 

• Wils stelt dat de Vlaamse 
beweging voor de eerste we
reldoorlog geen eigen Vlaamse 
staat wilde verwezenUjken, en 
dat de roep om een eigen 
Vlaamse staat in de Vlaamse 
bew^eging tijdens de eerste w ê-
reldoorlog ingevoerd werd 
door de Duitse bezetter. 
Jaak Van Waeg: ,,Maar de 

wens voor een eigen Vlaamse 
staat is toch niet meer of minder 
fascistoïde dan de Ierse ^vens 
voor een eigen staat, of het 
onafhankelijkheidsstreven van 
linkse Backen? Was de Ame
rikaanse president Wilson, de 
vader van het zelfbeschikkings
recht van de volkeren, mis
schien ook een fascist? Wils 

^ 

Jaak Van Waeg herinnert zich hoe zijn öchoonvader Hendrik 
Borglmon (foto) meermaait zei dat het pleidooi voor een al
leenzaligmakend Groot-Nederland tijdend het interbellum ervoor 
zorgde dat ondanks de grote uupanningen van de Vlaamóe Beweging 
relatief weinig verwezenlijkt werd. 

poogt door de woorden "fascist" 
en "fascistoïde" te misbruiken 
gewoon een aantal dingen waar
mee hij het niet eens is te dis-
krediteren." 

• Het ziet er niet naar uit dat 
België een algemene en totale 
amnestie zal afkondigen. 

Jaak Van Waeg: ,,Enkel een 
algemene juridische maatregel 
is voor mij voldoende. Welte
verstaan moet die niet van toe
passing zijn op elk misdrijf van 
gemeenrechtelijke aard dat tij
dens de oorlog gepleegd werd. 
Al wil ik er op wijzen dat voor 
de oorlog in Algerije de Fransen 
alles geamnestieerd hebben. 
Wat wij in Vlaanderen vragen is 
veel minder sterk dan wat in 
Frankrijk een paar keer door
gevoerd is. De Walen kijken 
graag naar wat er allemaal in 
Frankrijk gebeurt, maar op dat 
vlak zijn ze toch merkwaardig 
blind." 

• Wanneer dit niet op Bel
gisch niveau zou lukken, pleit 
U er dan voor dat de Vlaamse 
Raad op dit punt zijn bevoegd
heden overschrijdt ? 

Jaak Van Waeg: , ,Je moet met 
alles bekijken met de brU van de 
bevoegdheden. Als de Vlaamse 
Raad een algemene maatregel 
zou treffen, onder voorbehoud 
dat en in werking tredend zodra 
hij er de bevoegdheid voor 
krijgt, dan is het evident dat de 
politieke weerklank daarvan 
dermate groot zou zijn, dat er op 
Belgisch vlak wel w ât losge-
wrikt zou worden. J e moet een 
klein beetje politieke en juri-

g dische verbeelding aan de deig 
o leggen als je iets wil bereiken. 
2 Dat is trouwens het systeem dat 

Perin destijds heeft toegepast 
voor de gewestvorming. Er \ver-
den toen beslissingen genomen 
alsof men reeds de bevoegdheid 
had, met een handig juridisch 
kleedje." 

Peter Dejaegher 
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1 1 DE REGIO 
PROVINCIE LIMBURG 

VOLKSUNIE WEER IN 
DE MEERDERHEID 

'ËRPÈN 

O p een honderdtjJ stemmen na 
haalde de Volksunie het kwo-
nim in het arrondissement 
Maaseik niet. Twee provincie
raadszetels zagen we hierdoor 
aan onze neuzen voorbijgaan. 
Zes zetels zouden we gehaald 
hebben indien het onlogisch 
kiessysteem er niet was, indien 
het apparenteringsniveau op 
het niveau van de provincie was 
gebracht (huidige omschrijving 
Senaat — toekomstige omschrij
ving van Kamer en Vlaamse 
raad). De initiatieven die 
Vlaams minister Johan Sau-
v r̂ens terzake nam stuitten op 
verzet van zij die er iets bij te 
verliezen hadden. 

De kciarten werden grondig 
herschud, en toch ook niet. 

In het provinciaal halfrond ze
telen nu 75 raadsleden, waar
van een 45-tal nieuwelingen. 

De samenstelling van de raad 
ziet er als volgt uit: 29 CVP, 20 
SP, 17 VLD, 3 VI. Blok (pro-
vincicial: status quo), 2 Agalev 
en 4 Volksunie (Frieda Bre-
poels, Anita Wellens-Pumal, 
J a n Peumans en Vic Putzeys). 
Vorige keer haalde de Volks
unie nog 10 zetels. 

REKONVERSIE 
De CVP, die jaar en dag de 
lakens uitdeelde in Limburg, 
wordt voor de tw^eede opeen
volgende keer naar de oppo-
sitiebanken verwezen. Dit on
danks de desparate oproep van 
minister Kelchtermans om 
„Limburg te redden van de on
dergang". De kater van de op
positie zit blijkbaar diep bij de 
CVP. Kelchtermans pleitte voor 
een blokvorminig van de drie 
grote Limburgse partijen om de 
rekonversie van Limburg uit 

het slop te halen. Eigenaardig 
op zijn minst, deze zg. ,,kon-
struktieve taal" van een minis
ter die door zijn eindeloze reeks 
van ultimata naar de KS toe de 
rekonversie aanzienlijk ver
traagd heeft. Een van de be
langrijkste faktoren van de stil
stand in het rekonversiegebeu-
ren is de moeizame totstand
koming van de zg. „dekretale 
onderbouw van de nieuwe re-
konversiestrukturen". Hoofd-
verantwoordehjke hiervoor is 
CVP-minister-president Van 
den Brande. Om nog niet te 
spreken van de lege-stoelpoli-
tiek van de CVP-burgemeesters 
van de mijngemeenten in de 
Permanente Werkgroep Lim
burg. Delcroix, Kelchtermans 
en co schuiven nu de falende 
rekonversie in de schoenen van 
de deputatie, en trokken in de 
pre-elektorale periode zeer de
magogisch van leer tegen het 
zogenaamde ,,monsterverbond 
SP-VLD-VU". 

Deze laatste partners voelden 
zich niet meer geneigd om met 
hen in de boot te stappen. De 
koalitie wordt verdergezet. De 
VU bhjft in de meerderheid, zij 
het met slechts één bestendig 
afgevaardigde. De vroegere de
putatiezetel van Jef van Bree 
•wordt nu ingevuld door SP-er 
Sylvain Sleypen. Frieda Bre-
poels had paradoxaal genoeg de 
keuze tussen een schepenambt 
in Hasselt en een deputatiezetel 
in de provincie. „Ik blijf", zei 
Frieda. Ze kreeg een ruim pak
ket bevoegdheden: Ruimtelijke 
Ordening en LeefmUieu, Ver
gunningen, Onderwijs (van Jef 
Van Bree), kommissie buiten
schoolse opvang en -vrouwen
arbeid. 

m w 

NIET VAN EEN LEIEN DAKJE? 

KOALITIEVORMING IN 
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

Zoals ge'weten is in Scherpen-
heuvel-Zichem een meerder
heid gevormd van CVP (12 ze
tels) en VLD (2 zetels). Een 
nipte meerderheid van 14 op de 
27 gemeenteraadsleden dus. 

De V L D krijgt de schepen-
bevoegdheid over Openbare 
Werken en Onderwijs. Bene
vens de burgemeester en de 
overige 4 schepenambten is ook 
het voorzitterschap van het 
O C M W ,,in goede handen" van 
(volgens althans) de CVP. 

De verdeling van de schepen-
bevoegdheden binnen de CVP 
blijkt nog wel niet rond te zijn. 
Men kon nog geen namen noe
men. 

Ondertussen draait de roddel
machine op volle toeren. Vooral 
de SP van Frank Vanden-
broucke en de CVP van Manu 
Claes lusten elkaar rauw. En 
nemen geen blad voor de mond 
over hun slippertjes met de ko
alitie vorming. Vooral in de 
plaatselijke berichtgeving 
wordt fel van leer getrokken 

tegen mekaar. En beschuldigen 
ze w^ederzijds mekaar woord
brekers te zijn. Wordt onge
twijfeld vervolgd... 

VU TERUG OP POTEN 

De Volksunie staat ondertussen 
in Scherpenheuvel-Zichem te
rug op poten. We zullen eerst
daags bestuursverkiezingen 
kunnen aankondigen. Stel je
zelf kandidaat-bestuurslid bij 
een van de wijkw^erkers (Ro
bert Janssens, 013/78.19.21; 
Fons en Virginie Thuys-Ver-
strepen, 013/77.53.85; Willy 
KaUokerinos, 013/77.58.99). Ie
dereen is alvast van harte w^el-
kom. Ook graag nieuw bloed 
en jongeren. Er zijn alvast heel 
wat nieuwe leden in de maak. 

Het kordate, radikaal Vlaams 
standpunt van de partijtop ver
woord door voorzitter Bert An-
ciaux heeft velen deugd gedaan 
aan 't Vlaamse hart. 

Robert Janssens 

NOVEMBER 

Wo. 23 ZANDVLIET: De Joden 
in Vlaanderen. Spreekbeurt door 
Ludu Abicht. Om 20u. in de vrije 
basisschool Noordland Begijn
hoeve 6. Inkom DF-leden: 100 fr., 
niet-leden 120 fr. 60+ en CJP 50 fr. 
Org.: DF-Zandvliet-Berendrecht. 

Do. 24 DEURNE: V W G sluit het 
wandeljaar af met etentje. Belang
stellende senioren zijn welkom. 
Info bij Heyndrickx, 03/321.75.95. 

Do. 24 EDEGEM: Drie Eiken om 
20u.: info-avond over opvang en 
begeleiden van patiënten door He
lene Niessen. Org.: Kulturele 
Kring. 

ss5s^?^^r? 

Vr. 25 SCHOTEN: Hypnose, sleu
tel op het onderbewuste, door Paul 
Theeuws. Om 20u. in De Witte 
Raaf, Horstebaan 97. Inkom 160 fr. 
Gratis koffie en gebak tijdens de 
pauze. Reserveren: 658.86.64. 
Org.: FW-Schoten. 

Vr. 25 LIER: Herdenkingsmis 
voor overleden Vlaams-Nationalis
ten. Opgedragen door pater Ruf-
fien Van Ouytsei o.f.m. en opge
luisterd door het Lierse senioren
koor „'t en zal"Om 19u.30 in de 
Sint-Jacobskapel, Grote Markt. 
Org.: Vlaamse Kring en Verbond 
VOS Lier. 

Vr. 25 BERCHEM: Spannende 
kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cul-

TW^. 

-','^i-^-

ESSENSE VU KNOOPT 
KOALITIEGESPREK AAN MET CVP 
Vorige week donderdag heeft 
de Essense Volksunie verken
nende gesprekken gevoerd met 
de plaatselijke CVP over een 
mogelijke bestuursmeerderheid 
in de Vlaams-Nederlandse 
grensgemeente. Met 12 zetels 
op 23 hebben de kristendemo-
kraten in principe geen koa-
litiepartner nodig. De Vlaams
nationalisten zijn wel bereid om 
op bcisis van hun verkiezings
programma toe te treden tot de 
meerderheid. 

Beide partijen beloofden geen 
verklaringen af te leggen over 
het verloop en de inhoud van 
de eerste gespreksronde. In de 
loop van deze w^eek zullen de 
onderhandelaars de verzuchtin
gen van hun gesprekspartners 
voorleggen aan de respektie-
velijke partij-organen. Nadien 
volgt een tweede bijeenkomst 

die al dan niet uitzicht zal bie
den op de vorming van een 
nieuwe bestuursploeg in Es
sen. 

De uitnodiging van CVP-bur
gemeesters Herman Suyker-
buyk om met de Volksunie te 
onderhandelen over een even
tuele koahtie is een rechtstreeks 
fevolg van de verrassende ver-

iezingsuitslag. De huidige 
CVP-meerderheid (16 zetels op 
23) verloor op zondag 9 ok
tober in één klap vier zetels. Ze 
behaalde zelfs minder dan de 
helft van de stemmen (44,6 pro
cent); een verlies van 14 pro
cent. De Essense VU behield 
hciar twee zetels (12,1 procent). 
De liberalen sleepten, net als de 
socialisten, vier zetels in de 
wacht. Agalev viel van twee 
zetels terug op één. 

(fvdb) 

DE POLITIEKE KONTRAKTBREUK 
IN ERPE-MERE 

J a n Caudron (VU) en Jef Van 
den Steen (SP) laten in een 
open brief aan VLD-volksver-
tegenwoordiger en burgemees
ter van Aalst Annie De Maght 
weten hoogst verbaasd te zijn 
dat zij nog steeds geen publieke 
verklaring heeft afgelegd over 
de kontraktbreuk in Erpe-
Mere. 

VLD-SP-VU hebben op 3 
maart 1993 een overeenkomst 
afgesloten voor het besturen 
van Erpe-Mere vanaf I januari 
1995. 

„U hebt dit akkoord medeon-
dertekend. Met het moreel ge
zag en gewicht verbonden cian 
uw mandaat van VLD-volks-
vertegen^voordiger hebt u aldus 
willen borg staan voor de kor-
rekte uitvoering ervan. 

Ondertussen is even-wel geble
ken dat de VLD ook een kon-
trakt had afgesloten met de 
CVP, overeenkomst die deze 
maal werd gepatroneerd door 
de voorzitter van de VLD, Guy 
Verhofstadt en die ondertussen 
is uitgevoerd." 

De CVP van Erpe-Mere heeft 
dus niet alleen SP en VU, maar 
ook mevrouw De Maght en 
Guy Verhofstadt schaamteloos 
bedrogen. 

Mevrouw^ De Maght heeft ver
ontwaardigd een aantal stappen 
gezet om haar handtekening te 
doen eerbiedigen. Dit is haar 
echter niet gelukt. Daarop heeft 
ze aangekondigd via de pers 
hciar ontstemming over het be
drieglijk optreden bekend te 
maken. 

En de briefschrijvers besluiten: 
„Uw openbaar standpunt zou 
het geschokt vertrouwen in de 
politiek in het algemeen en in de 
VLD-leiding van Erpe-Mere in 
het bijzonder, enigszins kunnen 
herstellen. Daar hebt u en ie
dereen belang bij." 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

4S^ 

tureel Centrum, Driekoningen
straat 126. Max. 6 pers. per ploeg, 
deelname 100 fr.p.p. Start 20u. In
schrijven bij T. van Gelder 
(321.19.86). Org.: Vlaamse Kring 
Berchem. 

Za. 26 HOVE: Jaarlijks mossel
souper in zaal Urania, Jozef Ala-
theessenstraat, vanaf 19u. Deel
name : 450 fr., koude schotel: 350 fr. 
Inschrijven: W. NoUet 
(03/455.65.46). Org.: VU-Hove. 
DECEMBER 
Ma. 5 DEURNE: De VWG-af-
dehng geeft Aliel het woord om de 
reizen van 1995 voor te stellen. Orai 
14u.30 in zaal Rix. Info: voorzitter 
Heyndrickx (321.75.95). 

OOST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Wo. 30 SINT-AMANDSBERG: 
Dia-voorstelling door Walter De 
Wilde over Egypte. Om 19u.30 in 
het Kultuurcentrum De Vlier, Con
vent H. Begga, Groot Begijnhof 15. 
Inkom gratis. Org.: Vlaamse vrou
wengroep en Goossenaertskring 
Sint-Amandsberg. 

DECEMBER 

Do. 1 EEKLO: Francis Stroobants 
van het Vlaams Komitee Druiven-
streek over de Brusselse olievlek. 
Om 20u. in KG De Herbakker, 
Boelare te Eeklo. Org.: Goosse
naertskring. 

Zo. I I MERELBEKE: Jubileum
viering van 75 jaar VOS in zaal 
Drie Koningen (Merelbeke-cen-
trum), om 12u. T.g.v. de viering 
biedt gemeentebestuur receptie 
aan. Deze wordt gevolgd door 
feestmcialtijd waarvoor inschreven 
dient te worden bij Guido De Mun
ter (09/231.57.35). 

Di. 13 LOCHRISTI: „Brussel -
Vlaams ? ", door Bert Anciaux. Om 
20u. in Hotel Begonia, Dorp-Oost 
7. Toegang gratis. Org.: FVK-Ro-
denbachfonds Oost-Vlaanderen. 
Info: 09/225.5792. 

Vs/EST-
VLAANDEREN 

NOVEMBER 

Wo. 23 IZEGEM: Het inpakken 
van geschenken. V-Club voor vol
wassenen. Om 19u.30 in de Om
megangstraat 5. Inkom 50 fr. Mee
brengen: restjes inpakpapier, lint
jes, schaar, hjm, plaklint. Org.: Vla-
najo vzw. 

Wo. 23 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-21u.30: tweede 
sessie kursus „Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw". Org.: VSVK. 

Do. 24 IZEGEM: Bar Academie 
Muziek & Woord, 20u.: Frank Se-
berechts over het dagelijkse leven 
in de repressietijd. Toegang 50 fr., 
abo's gratis. Org.; VSVK. 

Wo. 30 IZEGEM: Plantijnzaal Bi-
blioteek, 19u.30-21u.30: derde ses
sie kursus ,,Hoogtepunten uit de 
beeldhouwkunst van de 20ste 
eeuw". Org.: VSVK. 

DECEMBER 

Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor kin
deren : Het maken van kerststukjes. 
Om 13u.30 in de Ommegangstraat 
6. Meebrengen: snoeischaar, oase, 
lintjes, kaarsen, kerstversiering, 
potjes, snoeisel uit de hof. Inkom 50 
fr. Org.: Vlanajo. 

Wo. 21 IZEGEM: V-Club voor 
volwassenen. Kerstbloemstukjes. 
Om 19u.30 in de Ommegangstraat 
5. Meebrengen: snoeischaar, oase, 
lintjes, kaarsen, kerstversiering, 
potjes, snoeisel uit de hof. Inkom 50 
fr. Org.: Vlanajo. 
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JAN CAUDRON WIL 

VOORRANG VOOR 
THUISZORG 

VNOS-PROGRAMMA EN KATERN 
OVER AMNESTIE EN VERZOENING 

Op intennmistrieel niveau 
^vo^dt er momenteel een wet
telijke regeling afgehandeld zijn 
over stervensbegeleiding van 
terminale patiënten. Daarin 
zou, volgens mensen-uit-het-
veld, teveel de klemtoon gelegd 
worden op speciale eenheden 
voor palliatieve zorgverstrek
king. De financiering van deze 
eenheden zou volledig in han
den komen van één ziekenhuis 
per geografische omschrijving. 

Andere vormen van stervens
begeleiding zoals thuisverzor
ging, ziekenhuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen komen 
nauwelijks aan bod. 

Jan Caudron: „Nochtarw 'u ie
dereen ervan overtuigd dat er voor
rang nwet worden gegeven aan de 
thuLtzorg. De thuiszorg Li niet alleen 
goedkoper, maar houdt ook meer 
rekening met de voorkeur van de 
patiënt. Die wil zo lang mogelijk in 
z n eigen, vertrouwde omgeving ver
toeven; zeker wanneer het de pal
liatieve zorgverstrekking betreft. 

Kort samengevat kan worden 
gezegd dat in het uitgewerkte 
Koninklijk Besluit geen sprake 
is van een uitgebalanceerd pal
liatief beleid dat rekening houdt 
met de verschillende vormen 
van stervensbegeleiding." 

Daarom dringt de Volksunie 
aan op een grondige bijsturing 
van dit KB. En Caudron legt uit 
waarom. 

1. De opdracht van de samen
werkingsverbanden moet wor
den uitgebreid tot de effektieve 
ondersteuning van de profes
sionele hulpverleners. Sensibi
lisering en overleg volstaan niet 
om tot een globaal palliatieve 
zorgbeleid te komen. 

2. Diensten en instellingen moe
ten zich bij meer dan één sa
menwerkingsverband kunnen 
aansluiten. 

3. De financiering via de zie
kenhuizen moet worden ge
schrapt. Financiële afhankelijk
heid van één instelling hypo-
tekeert een vlotte samenwer
king. 

4. Het zw^aartepunt van de pal
liatieve zorg moet verschuiven 
van de speciale eenheden en 
ziekenhuizen naar de thuis
zorg. 

De minister van Sociale Zaken 
antwoordde Caudron. 

JMagda De Galan: „ Wij bedlij ten 
de aan de gang zijnde experimenten 
verder te financieren. Er wordt voor
zien in 30 platformd, die elk worden 
begeleid door twee werknemer,) van 
niveau 1. Het id niet zo dat we 
palliatieve bedden willen kreëren, wel 
willen we een palliatieve kuituur in 
het leven roepen, waarbij alle par
tijen worden betrokken. Onj projekt 
wil soepel zijn en zeker niet ingrijpen 
in de gemeendchapdbevoegdheden." 

Dat was helemaal niet naar de 
zin van J a n Caudron: „De fe
derale overheid financiert de pal
liatieve zorg via de omweg van de 
ziekenhuizen. Zo begeeft ze zich op 
het bevoegdheiddterrein van de ge
meenschappen. Ik pleit voor een 
splitsing van de gezondheidszorg en 
van de sociale zekerheid. 

Ook mijn tweede vraag blijft 
overeind: wat doet de minister 
eian de terapeutische hardnek
kigheid waarbij palliatieve pa
tiënten ^vorden misbruikt voor 
medische experimenten?" 

Minister De Galan: „ Op de eer
ste vraag kan ik niet antwoorden. 
Dat is een probleem dat de regering 
aanbelangt. Wij subsidiëren in het 
belang van de betrokken patiënten. 
Iets anders hebben we niet voor ogen. 
Ik hoop dat de ziekenhuizen be
schaafd genoeg zijn om hiervan geen 
misbruik te maken." 

Waarna de voorzitter „het in
cident" als gesloten verklaarde. 

„Op zw^art-wit denken bouw je 
geen samenleving" is de titel van 
het VNOS-programma van 6 
december a.s. De hele uitzen
ding zal handelen over de re-
pressieproblematiek. 50 jaar na 
het beëindigen van de tweede 
w^ereldoorlog is er nog sJtijd 
geen oplossing gekomen voor 
dit probleem. Een oplossing 
dringt zich echter op. Sommi
gen eisen amnestie, anderen 
daarentegen zijn gewonnen 
voor eerherstel en nog anderen 
zetten zich tegen elke vorm van 
verzoening af. De VU kiest dui
delijk voor een definitieve op
lossing, waarbij men dient te 
vergeven maar niet mag ver
geten, waarbij men de bladzijde 
moet omdraaien maar niet mag 
uitscheuren. 

Het programma ^vordt opge
bouwd rond beelden van be
zetting en van repressie. Aan de 
hand van vraaggesprekken met 
verzetsmensen, koUaborateurs 
en andere medespelers van toen 

w^ordt getuigenis afgelegd van 
de motieven en de drijfveren 
waarom mensen zich in deze 
verwarrende periode in het 
avontuur hebben gestort. We
tenschappers leggen uit hoe het 
zover is kunnen komen. Uit
eindelijk wordt nagegaan welke 
oplossing er kan gegeven w^or-
den aan dit voor velen onver
werkt verleden. 

LIMBURG 
NOVEMBER 

Zo. 17 HASSELT-KTEWIT: Her-
derJang ,,Limburgs offer voor 
Vlaanderen". Om 14u.: herden
kingsmis in de St.Lambertuskerk, 
Kempischestwg, Kiewit. Om 15u.: 
Getuigenissen door repressieslacht-
offers, tijdens koffiemaaltijd in Ont
moetingscentrum De Binder, Vij
verstraat, achter de kerk. (inschrij
ven aan 350 fr.p.p. op rek. 466-
9578921-04 van Herdenkingskomi-
tee, Lisbloemstr. 31, 3500 Hasselt, 

's Anderendaags verschijnt in 
W I J / D e Toekomst een speciale 
katern die bij deze uitzending 
aansluit. 

c& VNOS-progranuna „Op 
zwart-wit denken bouw je geen 
dotnenleving" op dinsdag 6 de
cember om 22U.45 op BRTN I. 

vóór 18/11). 

DECEMBER 

Za. 17 DORNE: 17de Uilenspie
gelavond van het IJzerbedevaart-
komitee-gewest Alaaseik. Om 19u. 
eucharistieviering in parochiekerk 
van Dome. Daarna feest in de 
Oase, tegenover de kerk, met fijne 
en uitgebreide koffietafel, feest
rede, samenzang, tombola en uit
reiking Uilenspiegeleremerk. Info: 
W. Rosiers (86.35.38). 

BRABANT 
NOVEMBER 

Ma. 28 AFFLIGEM: Info-avond 
over Drugs. Om 20u. in het Gil
denhof, Kerkstraat. Inkom gratis. 
Org.: Pajottenlands Jongerencen
trum Lennik en Vlaamse Jeugd 
Pajottenland. 

Za. 26 WOLVERTEM: Breugel-
avond vanaf I8u. in de feestzaal 
„CecUia", Oppemstraat 32. Org. 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem. 

DECEMBER 

Za. 3 LIEDEKERKE: Eetfestijn 
van VU-Liedekerke. Van 18 tot 
22u. In Feestzaal „'t Berkenhof", 
Stationsstraat 262. Ook op 4/12 van 
llu.SOtot 16u. 

Za. 3 TERVUREN: Spagetti-
avond in de parochiezaal van 
Moorsel (naast kerk in de Moor-
selstraat), vanaf 18u. Org. VU-
Duisburg-Moorsel-Tervuren. 

Za. 3 OVERUSE: Gezellig pan-
nekoekenfestijn in het Ontmoe
tingscentrum Den Rank, Stwg op 
HoeUaart 56, Maleisen-Oveijse. 
Vana 16u.30. Org.: VU-Overijse. 

Vr. 9 NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: Praatkaffee met Walter 
Luyten. Om 20u. in Zaal Familia, 
Frans Vekemansstraat 131. Koffie 
met gebak en inkom gratis. Org.: 
VU-Neder-over-Heembeek. 

RODENBACHFONDS BEZORGD 
OM BRUSSEL EN RAND 
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben bewezen dat de Brus
selse olievlek in Vlaams-Bra-
bant snel blijft uitbreiden. 

Buiten de faciliteitengemeenten 
stoten de Franstaligen steeds 
verder door in de gemeente
raden. In Beersel halen ze zowat 
23%, in Zaventem 15%, in 
Hoeilaart 14%, in Grimbergen 
bijna 14%, in Tervuren 17%, in 
Sint-Pieters-Leeuw 15,5%, zelfs 
in Meise halen ze reeds 7%. In 
Overijse behalen de Fransta
ligen nu al II van de 27 zetels. 

In alle faciliteitengemeenten 
gaat het aantal stemmen voor de 
Nederlandstalige lijsten achter
uit. Nochtans hebben sommige 
joernalisten, o.m. Guido Fon-
teyn in De Standaard, ons ja
renlang willen aantonen dat de 
verfransing gestopt was en dat 
de „pacifikatie" in het voordeel 
van de Vlamingen werkte. 

Dat de Vlaamse regering al die 
tijd niet verder kwam dan pra
ten over initiatieven terwijl de 

FranstaUgen de bevolking van 
deze Vlciamse gemeenten bleef 
bestoken met hun Carrefour 
wierp duidelijk zijn vruchten af 
(maar wel voor de Franstali
gen). 

Vlaamse regering en parlemen
tairen hebben geen veto durven, 
mogen of willen stellen tegen 
het toekennen van stemrecht 
voor de Eurokraten en Euro
pese lobby'isten die zich in de 

^ 1 ^ 

Vlaamse rand massaal vesti
gen. 

De Vlaams-nationalisten en de 
Vlaamse verenigingen doen er 
dus goed aan om zich ernstig te 
bezinnen over houding en stra
tegie. 

l Daartoe heeft de Dr. J . Goos-
senaertskrinig, aangesloten bij 
het FVK-Rodenbachfonds 

- Oost-Vlaanderen, Francis 
Stroobants van het Vlaams Ko-
mitee Druivenstreek uitgeno-

' digd. 

Hij zal ons een meer gedetail-
^ leerd beeld geven van de toe-
I stand ter plaatse en de pro-
0 blemen die zich stellen met het 
i t oog op het jaar 1999 wanneer de 

Eurokraten stemrecht krijgen. 

De aktiviteit gaat door op don
derdag 1 december 1994 vanaf 
2Ou. in het Kultureel Centrum 
,,De Herbakker", Boelare te Ee-
Uo. 
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DE ZAAK-BRUCE GROBBELAAR 

GESCHOKT MAAR VASTBESLOTEN 
Engeland lö tuk op schandalen. De Windsors weten 
daarover mee te spreken. Dagelijks worden hun bed- en 
andere geheimen onthuld. Eerst in de dagbladen, daarna in 
de tijdschriften en in boeken wordt de kroon ten slotte 
helemaal uitgekleed. Eenzelfde schandaal bedreigt nu het 
Engebe voetbal Niemand minder dan de legendarische 
Bruce Grobbelaar, jarenlang de doelman van Liverpool en 
ut zijn nadagen tussen het doelhout bij Southampton, staat 
ter diskussie. Hij zou bij herhaling wedstrijden hebben 
vervalst. Zowel bij Liverpool aL> bij Southampton. Wie het 
EngeL) voetbal kent weet dat er een aardbeving op komst is. 
Grobbelaar moet zich dezer dagen melden bij de F.A. Hij 
zal de moeilijkste vragen bevredigend moeten beant
woorden. 

LSTBESLOTEN 

Bruce Grobbelaar nooit om een dtunt vertegen, nu voor zijn 
jcherprechterif. 

G
robbelaar is altijd een 
„aparte" geweest. Hij 
werd geboren in Zim-
bab\ve ofte ex-Rhodesië 

en als dusdanig maakt hij deel 
uit van de nationale ploeg van 
dat land. Hij is er ook enorm 
populair. Grobbelaar gaf Liver
pool een exotisch tintje. Hij ver
zekerde het spektakel kleur en 
klank. Hij hield de onmoge
lijkste ballen en liet de gemak
kelijkste binnen... Met hem was 
je nooit zeker en wie weet 
schuilt daar geen oorzaak van 
de twijfels en de vragen. 

100 JAAR TRADITIE 

In een eerste op'welling schonk 
het voetbalpubliek Grobbelaar 
spontaan steun en simpatie. Zo
lang iemands schuld niet is be
wezen blijft hij onschuldig. 
Grobbelaar zelf speelde vorige 
zaterdag onder de hoogste druk 
een foutloze wedstrijd voor 
Southampton tegen Arsenal. 
Maar het staat vast dat hij moei-
hjke dagen tegemoet gaat. In 
Engeland wordt niet gelachen 
met de integriteit van de sport. 
Vorige zaterdag nog zegde Tre
vor Brooking in „Aïatch of the 
day" dat hij hoopte dat de on
schuld van Grobbelaar zou blij
ken. Voor de man zelf maar 
vooral voor het voetbal dat een 
schandaal als de pest kan mis
sen. Het soccer zit immers op
nieuw in de lift. Vele eerste 
klasse klubs zijn aanzienhjk 
sterker geworden. Na jaren
lange opgelegde investeringen 
in de akkomodaties worden de 
eerste vruchten geplukt. De toe
schouwersaantallen dalen niet 
langer. Ze stijgen zelfs lichtjes. 
Er melden zich opnieuw spon
sors en de televisierechten blij
ven almaar hoger oplopen. 

Europees stelt het allemaal nog 
niet zoveel voor maar dat is 
verklaarbaar. E^n bijna hon
derd jaar oude traditie wil dat de 
betere Scotsmen, Welshmen en 
Irishmen voetballen in de En
gelse kompetitie. Zij en sinds 
korte tijd ook meerdere andere 
buitenlanders bepalen vaak het 
niveau. Precies onder die 
smaakmakers moet de selektie 
worden doorgevoerd voor Eu
ropese wedstrijden. Meer dan 
drie mogen er niet worden op
gesteld en mede daardoor kon 
bijvoorbeeld Barcelona onver
hoopt gemakkelijk afstand ne
men van Manchester United in 
de Champions League. In de 
gegeven omstandigheden wordt 
de affaire-Grobbelaar bijna een 
testcase. 

GROTE DRUK 

Schandalen en topsport schij
nen anders aan elkaar vastge
klonken. Zo is in Frankrijk de 
affaire-MarseiUe nog niet afge
sloten. Bernès, eens de ver-
trou'wensman van Bernard Ta-
pie en in het beruchte omkoop
schandaal de zondebok, heeft 
een onderhoud gevraagd met de 
onderzoeksrechter. Naar het 
heet •wil de man zijn hart luchten 
over nog andere schandalen... 
Hij vreest bij momenten voor 
zijn lijfsbehoud maar -wil toch 
nog enkele rekeningen veref
fenen. 

Blijft natuurlijk de vraag hoe 
het allemaal zo ver kon komen. 
Een antwoordt dringt zich op. 

België-Alacedonië was een 
ontmoedigende vertoning. 
Voor de zoveelste maal -werd 
bevestigd dat ons voetbal een 
sportieve krisis doorworstelt. 
Een gevolg ^veUicht van de 
algehele nivellering naar be
neden toe. Het onvermogen 
spel te maken en doelkansen te 
scheppen tegen zw^akkere te
genstanders steekt de ogen uit. 
Het vertrouwen is aangevreten 
en eigenlijk is men blij dat de 
volgende tegenstander sterker 
^vordt ingeschat. Tegen 
groepsleider Spanje zullen de 
Rode Duivels eindellijk nog 
eens vanuit hun geliefkoosde 
loopgraven mogen voetballen. 
Misschien schuilt daarin red
ding. Het zou immers bescha
mend zijn indien België zich 
niet bij de beste zestien van 
Europa moest kunnen voegen. 
Wat zullen de financiële ,,part
ners" daarvan zeggen ? 

GILLES DE BILDE 
Tragisch ^vas ook dat in zo'n op 
zich onbeduidende •wedstrijd 
Michel Preud'homme in de 
fout ging. Zijn blunder kan bij 
de afrekening duur kosten... 

In die •wedstrijd met meer uit
genodigde dan betalende toe-
schou^wers — w^aar moet dat 
eindigen ? — debuteerde de 
jonge Gilles De Bilde van lïen-
dracht Aalst. De begaafde Bra
bander zou de spits van de 

De financiële belangen zijn on
overzichtelijk groot geworden. 
Eén doelpunt, geannuUeerd of 
gevalideerd, kan het verschil 
maken tussen rijkdom en ar
moede, tussen sukses en mis
lukking. 

De druk op de betrokkenen 
moet •vreselijk zijn. In een milde 
stemming zou een mens bijna 
voor begrip pleiten •ware het 

1 toekomst zijn. Onze topklubs 
:. hebben hem bovenaan hun 
\ verlanglijst ingeschreven. Ook 
1 Anderlecht (en dat mag op zijn 
:. minst verwondering •wekken) 
e •want bedoelde speler voet

balde ooit bij de Jeugd van 
1 Sporting. Hij 'werd toen niet 
e goed genoeg bevonden. Welke 

konklusies mogen daaruit wor-
:. den getrokken? Dat de 
a „school" van het grote An-
e derlecht niet deugt ? Dat jonge 
t voetballers beter gedijen in de 
1 geborgenheid van kleinere 
e klubs waar ze misschien min-
j der aandacht krijgen maar ze-
5 ker ook minder prestatiedruk 

moeten verwerken? Dat De 
Bilde een trage groeier is en dat 
het na goed tien •wedstrijden in 

1 de hoogste klasse nog veel te 
1 •vroeg is om hem al onder de 

topspelers te katalogeren ? 

Het voetbal van vandaag laat 
zich niet gemakkeUjk beoor
delen. De verschillen zijn klein 

j geworden. Wat vandaag van
zelfsprekend heet staat morgen 

'. al op losse schroeven. De jong-
J ste k^walifikatie^wedstrijden 

voor het Europees landenkam-
pioenschap brachten inder
daad de stevigste reputaties 

t aan het \vankelen. Itahë ver-
5 loor ten tw^eede male en nu 

voor eigen volk van Kroatië. 
Rijke kJubelftallen \Vciarbor-

; gen een land daarom nog geen 

niet dat de sport als dusdanig 
volledig wordt •weggedrumd, 
niet langer tot doel wordt ver
heven maar tot middel gede
gradeerd. 

Vorige zaterdag zaten •we bij kil 
regen^weer hoog in de tribune 
naar een zielloze eerste klasse 
match te kijken. Er was geen 
sfeer en er viel nau^wehjks ^vat te 
beleven. 

sterke nationale ploeg. Neder
land •werd op eigen grond vast
geschroefd door de balvaste 
Tsjechen. Wales werd in Ge
orgië op forfaitcijfers getrak
teerd. Men eist het ontslag van 
de bondscoach. Zo ver is het 
bij ons nog niet maar Van 
Himst mag zich -wel vragen 
stellen. Het gaat al een hele tijd 
niet goed met zijn team. Na-
tuurhjk zijn er verzachtende 
omstandigheden. Veel ge-
k^vetsten. Maar desondanks. 
De bondstrainer zou ook beter 
op zijn woorden kunnen pas
sen. Hij zit niet om een uit
spraak verlegen. Hij oordeelt 
en veroordeelt bijna spontaan. 
Oliveira heeft hij voor de zo
veelste maal definitief afge
schreven. Daarin bijgetreden 
door de bondsvoorzitter die 
het gezag van zijn coach mee 
overeind probeert te houden. 
Niet dat •wij de Braziliaanse 
„Belg" gehjk •willen geven 
maar Paul moet uit eigen er
varing w^eten dat het de klubs 
zijn die de spelers betalen en 
uiteindelijk het laatste woord 
spreken. Brolin, de spits van de 
Italiaanse kompetitieleider 
Par ma, brak zijn enkel in de 
interland tegen Hongarije. Hij 
is wellicht out tot einde sei
zoen. Het verlies voor Parma is 
niet in te schatten. Hoe zal de 
Zweedse bond dat ooit kunnen 
vergoeden ? Daar mag ook 

HARTSAANGELEGENHEID 

Een voetballiefhebber die we al 
jarenlang kennen en die zijn 
leven gesleten heeft rond de 
velden luchtte zijn hart. „Het 
gaat slecht met onze sport. Ik 
betwijfel zelfs of ze het nog 
allemaal kunnen herstellen. 

Niemand denkt verder dan zijn 
neus lang is. De Voetbalbond 
heeft duidelijk gekozen voor de 
profklubs. Aan hun belangen 
•wordt alles opgeofferd. Het mag 
dan nog waar zijn dat de •wet
gever druk uitoefent om de sta
tuten en reglementen aan te 
passen. De nieuwe „vrijheids-
bepalingen" werken uitsluitend 
m het voordeel van de grote 
klubs. Dat fameuze opleidings
fonds is niet meer dan een 
doekje voor het bloeden. Ik 
vrees dat we bij de kleine klubs 
naar de regelrechte chaos gaan. 
Ik zie er velen verd^wijnen. De 
basis van het voetbal versmalt. 

Dat proces is al een tijdje op 
gang gekomen. J e begint nu de 
gevolgen te zien op het veld. 
Minder talent, nivellering naar 
beneden toe... En al die drukte 
die er ^vordt verkocht rond lo
ges en business seats. Naar het 
voetbal kom je met je hart. Om
dat je het spelletje graag ziet. 
Aiaar het moet dan •wel een 
spelletje blijven. Zoniet blijven 
we beter thuis." 

Flandrien 

eens aan gedacht •worden •wan
neer realities van in het bui
tenland voetballende Belgen 
afgewogen en veroordeeld 
w^orden. Geef toe: •vijf, zes da
gen van huis •weg zijn om ne-
fentig minuten lang op de 

ank te zitten. 

SPITSEN 
Een andere vaststelling dringt 
zich dezer dagen op. Spitsen 
vormen een bedreigde soort. 
Niet omdat ze zeldzaam zijn, 
wel omdat ze vaak door lang 
aanslepende kwetsuren •wor
den geteisterd. Brohn in het 
buiteland en Wilmots in het 
binnenland zijn de meest re
cente voorbeelden. Het inkas-
seringsvermogen van echte 
aanvallers moet grenzeloos zijn 
•want de vele officiële verkla
ringen ten spijt worden ze door 
de scheidsrechters nooit duur
zaam beschermd. Ze •worden 
op de rechthoek net niet vo
gelvrij verklaard maar veel 
scheelt het niet. Waar nog bij 
komt dat de belasting van het 
aantal •wedstrijden niet mag 
worden onderschat. Echte 
profs spelen gemakkelijk zestig 
matchen per jaar. Voeg daar 
nog een paar honderd trai
ningen cian toe... 

Goede klubdokters en kine-
sisten vs^orden misschien ooit 
nog even duur als goede spit
sen... 

NABELGIE-MACEDONIE 

DE ZOVEELSTE HERHALING 
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FRED BROUWERS' 

BROUWERIJEN" BLIJVEN KRUIDIG / / 

Ieder van ons is een beetje ge-
wfoontebeest. Zo kan ik 's mor
gens niet zonder het persover
zicht op Radio 1 en Fred Brou
wers' dagehjkse muzikale vUn-
der op Radio 3. Rond kwrart 
voor acht ben ik één en al oor 
voor een van de anekdoten die 
onze pluizer heeft opgediept en 
die zijn gebundeld onder de titel 
Brouwerijen 2. 

TOCH GOED GEVONDEN 

Dit muzikcJe dagboek sluit aan 
bij zijn oudere broer en -wil een 
wegwijzer zijn voor de leek die 
w^at schuw en onwennig voor de 
drempel of de muur van de 
klassieke muziek staat. 

Toch eerst dit. Brouwerijen 2 is 
een boek dat met mondjesmaat 
moet -worden gelezen. Elke dag 
beschrijft een typisch voorval, 
bevat een boutade, of tekent een 
markante of bizarre persoon-
hjkheid uit een wereld die be-
•woond is door diva's, compo
nisten en dirigenten. Die zijn 

telkens zo apart dat je ze best 
een dag laat bezinken. 
Plezierig aan de Brouwerijen is 
vooral het feit dat je telkens 
weer de indruk hebt iets te lezen 
dat komt uit vergeelde boeken 
die Fred Brouwers zopas vanuit 
een scriptorium van een abdij 
heeft gehaald of bij toeval heeft 
gevonden in de huisbiblioteek 
van de intieme vriendenkring 
van zijn gasten. En komt de 
anekdote je soms wat ongeloof-
Wciardig over, denk dan maar ,,si 
non è vero, è ben trovato". 
Nieuwsgierigheid wekt ver
wondering. Verwondering kan 
naar het wonder van de muziek 
leiden. Die nieuwsgierigheid wü 
Fred Brouwers op een onge-
^vone manier prikkelen. De lek-
tuur van zijn Brouwerijen 2 heeft 
me doen monkelen, gefasci
neerd, of de ^venkbrauwen doen 
fronsen. Maar telkens weer 
slaagt Brouw^ers erin de lezer 
onder te dompelen in een apart 
wereldje, vol kleine kanten en 
intriges, vol grootmoedigheid 
ook en mildheid. 

Artiesten zijn vaa.k rare, bui
tenissige, onge%vone vogels. 
Hier vinden we een bonte ver-
zamehng ervan bijeen. Het 
loont de moeite ze te leren ken
nen. Ik bied er u een paar als 
aperitief. Proef ervan. Ze sma
ken naar meer. 

Bij de persvoorstelling van De-
bussy's opera. Pellécu) et Mélióande 
was het pubhek in twee di
ametraal tegenover mekaar 
staande kaïmpen verdeeld. On
der de tegenstanders was er een 
wat oudere man die zich na een 
half uur spel luidkeels afvroeg 
wanneer het orkest nu uitein-
dehjk eens gedaan had met 
stemmen. 

Uiteraard kan de zonderhng Sa-
tie niet ontbreken. Tussen de 
bedrijven van een toneelstuk 
van Max Jacob in presenteerde 
hij zijn „musique d'ameuble-
ment" (muziek om te horen, niet 
om naar te luisteren). Het effekt 
ging echter de mist in toen het 
publiek stilletjes bleef luisteren. 
Satie, die de mislukking voelde 

aankomen, begon te krijsen: 
„Verder praten, beste mensen ! 
Doen alsof dit geen muziek is ! 
Niet luisteren aub !". Er hielp 
geen lievemoederen aan. Satie 
had blijkbaar de kracht van zijn 
muziek onderschat. 

GODDELIJK 

Een staaltje ook van de rivahteit 
onder de grote dirigenten. Zo 
zou Leonard Bernstein ooit een 
dispuut hebben gehad met zijn 
kollega's Karl Böhm en Herbert 
von Karajan over de vraag wie 
van hun drieën nu eigenhjk de 
grootste -was. Böhm vond dat 
zijn leidende positie niet ter dis-
kussie stond omdat hij de oudste 
w âs en de meeste ervaring be
zat. Waarop Bernstein pochte 
dat God hem in een droom had 
meegedeeld dat hij de nummer 
één was. Waarop Karajan zei 
dat hij zich niet kon herinneren 
ooit zo iets te hebben gezegd. 

Tenslotte twee boutades. En 
van wie zouden ze beter kunnen 
komen dan van G.B. Sha-w en 

Mahler, beide niet om een la
pidaire uitspraak verlegen ? Zo 
zou Shaw ooit tot de wereld
beroemde viohst Jeasch Heifets 
hebben gezegd: ,,Niets op deze 
wereld mag volmaakt zijn. An
ders worden de goden jaloers. 
Wil je dan ook elke avond voor 
het slapengaan aub tenminste 
één valse noot spelen?". 

En Mahler tot zijn vriend, de 
dirigent Bruno Walter, die diep 
onder de indruk was van de 
schoonheid van de Alpen: 
„Kom, Bruno, je moet maar niet 
te veel naar die bergen kijken, 
want ik heb ze toch al allemaal 
weggecomponeerd. " 

(wdb) 

c» Brouwerijen 2. Fred Brou
wers. Uitg. Hadewijch, Antwer-
penJBaarn - BRTN/VAR, 302 
bbc, 625 fr. 

PELGRIMS NAAR 
HET HEILIG LAND 

REDMOND 

De reizen naar Egypte zijn te
genwoordig spotgoedkoop. Dat 
is vooral te wijten aan de on
veilige toestand waarin het mos
limfundamentalisme het Nijl-
land bracht. Op een paar uur
tjes tijd brengt het vKegtuig de 
reiziger vandaag in het Midden-
Oosten. Vier- en vijfsterrenho
tels met alle westers komfort als 
air-conditioning, aan geen be
perkingen onderworpen stro
mend water en een op westerse 
smaak gebrachte en diarree-on-
gevoelige keuken herleiden de 
kuituur- en temperatuurschok 
tot een minimum. En ondanks 
de snelheid van het heden
daagse luchtverkeer, het wes
terse komfort en het demokra-
tische prijskaartje beschouwt de 
westerling die zich naar de Ara
bische wereld begeeft zijn reis 
nog steeds een beetje als een 
avontuur. 

In vergelijking met de pelgrims
tochten naar het Heilig Land in 
de middeleeuwen zijn de 
Egypte-cruises van vandaag 
maar een avontuurtje van het 
laagste knoopsgat. In het rijk 
geïllustreerde KruU en wodéende 
maan geeft historikus Fernand 
Vanhemelryck een schitterend re
laas van de 24-karaatsavontu-
ren die een pelgrimstocht naar 
Jeruzalem vormden, of verder 
nog, naar Sint-Catharina in de 
Sinaï-woestijn, op exkursies in 
S3rrië of Perzië, of queesten naar 
Pape J a n en het land van melk 
en honing. 

Op basis van uitgegeven en on
uitgegeven reisverhalen van 
Vlciamse, Waalse, Brabantse, 
Hollandse, Friese, Franse, Bre
toense, Normandische, Engelse, 
Duitse, Z-witserse en Italiaanse 
ridders, geestelijken en patri
ciërs laat professor Vanhemel
ryck de lezer in de sporen stap
pen van de middeleeuwse Je 
ruzalem- en Oriëntreiziger. 

Vanhemelryck pluist de motie
ven uit die aan de basis lagen 
van hun maanden- of jarenlang 
durende reizen, hoe ze zich 
voorbereidden op hun vertrek, 
en welke moeilijkheden ze op 
hun weg ontmoetten. 

In een boek dat leest als een 
trein volgen we de pelgrims van 
de Nederlanden door Duitsland 
en over de Alpen naar Venetië 
met zijn wonderbare schitte
ring. We verbazen ons over het 
gebrek aan komfort, zelfs voor 
de meest kapitaalkrachtige Ori-
entreizigers, tijdens de gevaar
lijke zeereis naar Jaffa. We ho
ren de kreet "Heilig Land in 
zicht" en vallen op de knieën 
voor de poorten van Jeruzalem. 
Tot onze verwondering verne
men we hoe reeds m de mid
deleeuwen toeristische trek
pleisters als het Heilig Graf met 
door alle bezoekers met de ver
wachte eerbied bezocht wor
den. We bezoeken Kaïro met z'n 
toen al tumultueuze straatbeeld, 
rijden voorbij de sfinx en de 
"bergen van de farao", maken 
een boottochtje op de Nijl, gaan 
op visite bij de sultan, en w^agen 
ons op een woestijnsafari. 

Vanhemelryck tracht doorheen 
zijn relaas en in een speciaal aan 
dat tema gewijd hoofdstuk een 
beeld te schetsen van de botsiftg 
tussen kristeUjke en moslimkul-
tuur. Uit de historische bronnen 
blijkt dat moslims en kristenen 
elkaar ook juist omwille van de 
pelgrimstochten niet nader 
kwamen. De vooroordelen blij
ven tot de dag van vandaag 
bestaan. 

(Pdj) 

c^ KruLt en wtuidende maan. 
Pelgrinutocbten naar het Heilig 
Land. Fernand Vanhemelryck. 
Uitg. Daviddfondd, Leuven, 1994, 
324 blx, 895 fr. 

O verlaal de Olympos 
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HIGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 26 NOVEMBER 

IK WIL EEN KIND 
Kurt Van Eeghem prezenteert een feestelijke live-show t.g.v. 
het 10-jarig bestaan van Plan International (Foster Parents) in 
België. Tal van TV- en showvedetten verlenen hun me
dewerking aan deze promotie-avond. (TV 1, om 20u.30) 

BEYOND REASONABLE DOUBT 
De moord op het echtpaar Crewe in 1970 hield de Nieu'w-
zeelandse bevolking bijna 10 ja^r in de ban. David Yallop 
schreef een boek over de evolutie van het onderzoek en John 
Laing maakte er een getrouwe verfilming van. (VTM ,oin 
23u.30) 
Z O N D A G 27 NOVEMBER 

POINT BREAK 
Amerik. pohtiefllm van Kathryn Bigelo'w (1991). Keanu 
Reeves is de jonge FBI-agent die infiltreert in het Californische 
surfersmilieu om Patrick Swayze, die verdacht wordt van een 
reeks bankovervallen, te kunnen arresteren. Het verhaal heeft 
weinig om het lijf, net als de jongens en meisjes die de gekste 
toeren uithalen op hun surfplank. (VTM, om 20u.30) 

DOOD OP VERZOEK 
De 63-jarige Cees, die aan een pijnlijke, ongeneeslijke ziekte 
lijdt, wil een einde aan zijn leven maken. De dokumentaire van 
Maarten Nederhorst toont niet alleen Cees en zijn familie, 
maar ook de huisarts die samen toeleven naar het moment 
waarop Cees afscheid neemt van zijn vrouw en van het leven. 
E^n aangrijpend dokument in de serie NV De Wereld. (TV 1, 
om 21u.45) 
MAANDAG 28 NOVEMBER 

KONGOLEZEN IN HET BLANKE 
PARADIJS 
Hoe gedroegen de Belgen zich tegenover de eerste Kongolezen 
die tijdens de koloniale periode (1885-1960) in ons land 
verbleven ? In een historische dokumentaire schetsen Erik 
Perts en André Van De Vijver het levensverhaal van vijf zwarte 
emigranten. (TV 2, om 21u.05) 
WOENSDAG 30 NOVEMBER 

STRANGERS KISS 
Boeiende film van Matthew Chapman (1983) waarin hulde 
wordt gebracht aan de low budget-films uit de jaren 50. Het 
verhaal speelt op twee niveaus: de regisseur van een film 
moedigt de twee hoofdrolspelers aan om ook buiten de set de 
liefdesrelatie uit de fïlm daadwerkelijk te beleven. Goede 
vertolkingen van Victoria Tennant, Blaine Novak en van 
Richard Romanus als de jaloerse echtgenoot. (VTM, om 
21u.40) 

Richard Romanué aL dejaLoen^e echtgenoot in Strangers KL),f. 
Woenódag 30 november op VTM, om 21u.40. 

VRIJDAG 2 DECEMBER 

JOE VERSUS THE VOLCANO 
Romantische zwarte komedie van John Patrick Shanley 
(1990) met Tom Hanks, Robert Stack en Meg Ryan. Een ouwe 
kerel stuurt een jongeman, die volgens zijn dokter niet lang 
meer te leven heeft, naar een tropisch eiland om er in een 
vulkaan te springen om op die manier de goden gunstig te 
stemmen. Steven Spielberg zorgde voor de produktie. (VTM, 
om 21u.30) 

GUILTY BY SUSPICION 
Robert De Niro is schitterend als de naïeve HoUywood-
regisseur die in 1951 het slachtoffer wordt van de officiële 
heksenjacht op vermeende kommunisten. Annette Bening is 
zijn loyale vrouw en George Bendt is zijn maat die hem door 
dik en dun blijft steunen. (TV 1, om 22u.) 

TOURNEE GENERALE IN GENT 

HUGO ClAUS OP DE SOFA 
MET GERARD MORTIER 
Ik steek mijn bew^ondering voor 
Hugo Claus niet onder stoelen 
of banken. Zelden las ik een 
aangrijpender anti-oorlogsge
dicht als Dodenbeeld in W&dt-
Vlaanderen uit zijn bundel Van 
horen zeggen. En toen ik voor 
enkele jaren in de kille refter 
van de Sint-Baafsabdij een 
grandioze Julien Schoenaerts 
in een bewerking door Claus 
van Sophocles OSipoed te Ko-
lono<i zag, was ik gefascineerd 
door de zeggingskracht van het 
woord. 

MONSTRE SACRE 
Het verschijnen van Claus' 
jongste roman Belladonna gaat 
gepaard met een tournee gé
nérale waarbij de auteur wordt 
gekonfronteerd met of bestookt 
door mensen van diverse plui
mage. In de Gentse Vooruit 
was dat Gerard Mortier, zelf 
rasecht Gentenaar, ooit bezieler 
van de Munt in Brussel, en 
momenteel intendant van de 
Salzburger Festspiele w^aar hij 
— zoals Claus zelf voor tien of 
twintig jaar — voortdurend on
der vuur hgt van een bepaalde 
pers. 

Twee opvallende dingen eerst. 
De volgelopen zaal zag Claus 
als een god de vader of een 
monstre sacré. Van relativeren 
geen sprake. De enige die Claus 
met ironie benaderde was Claus 
zelf. Mortier anderzijds leed 
onder een bepaalde schroom 
waardoor het gesprek moeilijk 
op gang kwam. 

Mortier ging uit van zijn ken
nismaking met het werk van 
Claus in het Gentse Jezuïe
tenkollege en had vooral oog 
voor de eruditie van de meester 
en de in zijn werk aan'wezige 
verbinding tussen verschillende 
kunstvormen. Vanuit zijn eigen 
discipline zag hij parallellen 
met de wereld van de opera, in 
casu Mozart. Ook de vragen of 
kunst elitair is en de auteur een 
wereldverbeteraar dient te zijn 
bracht hij ter sprake. Belladonna 
noemde hij een fesco van onze 
maatschappij waarin eerder 
kwetsbare dan slechte mensen 
rondlopen. 

SCHUIMBEKKEND 
Claus noemde zijn werk een 
ontdekkingstocht vol verrassin
gen, een hommage aan zijn le
zer die leest zoals men een klein 
middeleeuws paneel zou kun
nen bekijken: na de kleur de 
kompositie, dan de simboliek m 
verschillende lagen dus. Na
tuurlijk zou hij als da Vinci of 
Michelangelo graag grensover
schrijdend werken. (,,Maar ik 
acht mezelf maar de schim van 
de schaduw van...", voegt Claus 
eraan toe.) Schuimbekkend 
door het leven gaan, blijft een 
van zijn motto's. Toch vindt hij 
zichzelf, ouder wordend, leni
ging voor wie radeloos is, den
kend aan het woord van Lu-
cebert: ,,Alles van waarde is 
weerloos ". 

Belladonna acht hij geen afre
kening, vervorming of satire, 
maar een kijk als die van 
Breughel of Goya, de kijk van 
een onaangenaam mens die 
loert naar de verwording van 
de mensen en de gretigheid van 

r^-^. ' . "* •̂ •*" 

Hugo Clauj werd een milde rebel. Maar blijft rebeL 
.^ ^ il A ^ iu i: 

hun kompromissen tegen een 
artistieke en politieke achter
grond. 

Tournee générale werd omlijst 
met poëzie van Claus, fragmen
ten uit Gilled en een bloemlezing 
van schimpscheuten van o.m. 
Elsschot, Greshoff en Büch 
door J a n Decleir, Blanka Heir-
man en Frank Aendenboom, en 
met ingetogen muzikale num

mers van een groep jonge men
sen met de toepasselijke naam 
,,De Verwondering". 

Maar ik heb het meest genoten 
van de momenten waarop 
Claus zelf voorlas uit zijn jong
ste werk. De cassante rebel is 
een milde rebel geworden. Ge
lukkig blijft hij rebel. 

(wdb) 

SATERDAG WU mijn TV-blad de dagen 
aanduiden dat er géén 
dokumentaire is over 
Charles en Diana? 

© 

Liedje: 
Potjevlees aan de dis, 
potjevis aan de zee. 
Weg ermee I 

© 

Er bestaat nu ook 
geldwitwaspoeder 

Zelduivel: 
Spotvissen 

© 

© 

AHASVERUS 

„BRTN-top moet verdwijnen", 
las Ahasverus 

Een Caé<tante uit,tpraakl 

4i^ 

Schermen aan BRTN-top 

© 

Pavarotti-parfum 
uit noten gemaakt ? 
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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 gebrui
ken. 

BETER AF 
Lionel Van den Berghe h o u d t er 
in W I J (2 nov. j.1.) t e rech t r e 
ken ing mee da t bepaa lde kr in 
gen de I J z e r b e d e v a a r t be^vust 
in een neo-fascistisch dagl icht 
wil len houden . 

Als we vaststel len hoezeer dit 
he t imago van de Vlaams-na
t ionalis ten in b innen- en bu i 
t en land schaadt , zouden die un i -
tar is t ische k r ingen •wel eens v a n 
veel inzicht blijk k u n n e n ge
ven. 

D e (katol ieke) I J z e r b e d e v a a r t 
zelf is b i n n e n de Vlaamse be 
weg ing t r o u w e n s al j a ren lang 
he t v o o r w e r p van o n v r u c h t b a a r 

geruzie . W i e van oordeel is da t 
de Vlciamse reger ing me t haa r 
s t a n d p u n t e n veel k o n k r e t e r in
speelt o p de aktuali tei t , zou d a n 
wel eens tot het beslui t k u n n e n 
k o m e n da t de demokra t i sche 
nat ional is ten be t e r af zijn zon
der I J z e r b e d e v a a r t . 

Erwdn Vermeire , 
Denderleeu-w 

ANTWERPSE 
POLITIE 
In een tijd -waarin k inde ren zich 
een onderhandel ingspos i t ie b in
nen he t gezin h e b b e n ve rwor 
ven , w^ordt de v o W a s s e n Ant
w e r p s e b u r g e r door zijn politie 
nog s teeds als o n m o n d i g be -
schouw^d. Als m e n hen om een 
ve rk la r ing v raag t van een be 
paa lde beslissing of d a a d krijgt 
m e n meesta l een onbeschoft 
an twoord , of he lemaal geen ver
k lar ing en enke l een v r a a g om je 
„paske" , of e rge r nog, een ant 
w o o r d in he t gen re van , ,omdat 
ik he t zeg ! " . 

D a t b leek ook -weer za t e rdag 19 
n o v e m b e r 1994. Z o n d e r enige 
v o r m v a n ve rk la r ing w e r d e n au 
tomobil is ten het Antw^erpse bos 
inges tuurd . A n t w e r p e n a a r s en 
nogal w^at toer is ten — met dik
wijls een p la t t eg rond op h u n 
schoot — k regen aan de Ant -
w^erpse I J z e r e n Brug , daa r 
w^aar he t voormal ige J e u g d t h e 
a te r s tond, te h o r e n ( ? ) da t ze de 
S i n t - J a c o b s m a r k t niet moch ten 

opri jden. Enke le automobi l i s ten 
die toch aand rongen , o m d a t ze 
daa r moes ten zijn ( ! ) k r egen als 
antw^oord: „ I k h e b o p d r a c h t ge
k regen om n i emand d o o r te la
t en en da t doe ik d a n ook" of he t 
b e k e n d e „ O m d a t ik he t zeg". 
D a t die a n t w o o r d e n -wel eens als 
een vrije ver tal inig van „Befehl 
ist Befehl" zouden k u n n e n -wor
den ge ïn te rpre teerd , da t zullen 
die agen ten w^el niet h e b b e n 
gesnapt . 

O f is he t tegendeel ^vaar? Als 
m e n -weet da t deze hele be 
doen ing te m a k e n h a d met he t 
feit, da t er in he t c e n t r u m van de 
s tad een be tog ing tegen fas
cisme « n racisme aan de g a n g 
-was, zou je -wel eens op a n d e r e 
gedach t en k u n n e n komen . Is 
het geen publ iek Ant \verps ge
heim da t de A n t w e r p s e politie in 
blok v o o r he t Blok heeft ge
s temd en da t ze er n u e rg on
gelukkig o m w a r e n , da t ze een 
be tog ing moes ten besche rmen 
die o p k w a m tegen h u n blok-
pr inc ipes . J e zou voor minde r in 
je wiek geschoten zijn. E n hoe 
k u n je zo 'n be tog ing bes t in 
d iskredie t b r e n g e n ? J u i s t , d o o r 
op een onbeschof te manie r — in 
w o o r d en d a a d — de b u r g e r he t 
bos in te s tu ren . „ I k k a n toch 
geen bordje boven m ' n hoofd 
hangen" , w^as he t a n t w o o r d v a n 
een agent , toen een biu-ger h e m 
er op a t t en t n iaakte , da t indien 
ie tegen de automobil is t ien zou 
zeggen da t er een be tog ing aan 
de g a n g -was, da t dezen be te r he t 
w a a r o m van di t in he t bos s tu

ren zouden begri jpen. M a a r da t 
pas te na tuurh jk niet in het 
k r a a m van de b lok-poht ie . 

Ik d e n k da t het nieu^ve Ant 
w e r p s e bes tuur , da t v e r w o e d e 
pogingen doet o m he t Blok de 
pas af te snijden, nog veel ^verk 
zal h e b b e n o m haa r poht ie de 
e lementa i re begr ippen van 
d iens tbaa rhe id en beleefdheid 
bij te b r engen . 

Walter A.P. Soethoudt , 
A n t w e r p e n 

LODE WILS (1) 
M e t ve ron twaa rd ig ing en 
w o e d e h e b ik he t v r aaggesp rek 
met Lode WUs (Wij , 9 nov. j.1.) 
tot het b i t te re e inde ui tgelezen. 
Als dr. Borms-vereerder , d u s als 
fascist volgens Wils , h e b ik on-
middeUijk he t Proc&d van Dr. 
Bormó Vein n a Were ldoor log I te r 
h a n d genomen . Ter k-wader 
t r o u w moet Wils zijn da t hij nog 
durf t zeggen da t dr. B o r m s niet 
on rech tvaa rd ig zou b e h a n d e l d 
ge-weest zijn toender t i jd . O m d a t 
dr. B o r m s niet -wou ingaan op 
onmiddell i jke in-vnj heidsstel
l ing als hij zou zwi jgen? Tien 
jaar opslui t ing toch voor zo 'n 
edel figuur. E n d a n durft Wils 
zich afvragen we lke onrech t 
vaard ige b e h a n d e h n g m e n dr. 
B o r m s heeft a angedaan . W a t 
heeft M u s s e r t me t dr. B o r m s te 
m a k e n ? In één zaak heeft Wils 
gelijk: gefusilleerd of laten ster

v e n ? Dr . B o r m s is en blijft 
v e r m o o r d d o o r België. W e e t 
Wi l s iets van de spookt re in ? 
Wil hij niet we t en hoe D o m 
M o d e s t van Assche behande ld , 
beledigd en v e r n e d e r d is ge
wees t ? Tenslot te ook ve rmoord . 
Hij komt , durft hij be-weren, ui t 
een ka tohek-f lamingant i sch mi
lieu. D a t hij ui t he t milieu k o m t 
d a a r twijfel ik niet aan en d a n k 
zij het feit da t Vlamingen een 
klootjesvolk zijn (volgen Ieren, 
B a s k e n enz.) en fascisten niet, 
k a n hij ge rus t zijn o u d e d a g 
afwachten . 

M e t deze -vraag ik aan d e re 
dak t ie evenveel p laa ts te be
s teden aan de edele figuur van 
dr. Borms als cian Wils . Ik stel 
h a a r g r a a g mijn vergeeld en 
bedu imeld boek t e r beschik
king. (Proc&j Borrrw, 1918). 

Ward H e r b o s c h , 
W o m m e l g e m 

LODE WILS (2) 
U-w r e d a k t e u r P. De jaeghe r 
b ied t eigenlijk nog te -weinig 
^veerwerk aan L. WUs in he t 
in te rv iew over o.m. amnes t ie 
( W I J , 9 nov. j.1.). E r is een 
eenvoudige psychologische ver
k la r ing voor Wi l s ' „ o n b e g r i p " 
t e r z a k e : oppor tun i sme . Hij is 
een van de vele poht ieke be
noemingen aan de K U L . M e e r 
niet. 

L u d o A l l a e r t s , L e u v e n 

MlEVOIimiN 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

GENTSESiïEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel 053/700664 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

TeL 054-41.25.89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE -
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jjaan brugge-oostkamp^ 
w 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hort en ti|d voor U 

Gordiinen en Overgordiinen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervonng 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
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 

gocmit^ ni 3798 s (^^^^•oevf 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per-

f , sonen. Groepen 

afspraak 
tegen speciale 

: prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentnun 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover ui^ang parkiiig 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURAMT-FRmJUR 

Terras - Lunchroonn -
Coffeesliop 
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 

HB 
N.V. ZAKENKAhnOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

. - \ HERENKLEDING 

f Vermees 
^ y Steenhouwersvest. 52 
-^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

~~̂  / mlgroetraat 128 
\ /^'B 9200 schoonaarde 

^ dendarmonde 
068/48 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 

^ ^ 
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ik ben een 
ernieuwe'̂  

u 
Q 
D 

[yan mijn Lidniaat<ichap\ 

LIDKAART '95 Ik weet dat de komende jaren voor de VU van cruciaal belang zijn. Ik twijFel dan ook niet, de par

tij kan op mij blijven rekenen. Wanneer ik straks de vraag tot hernieuwing van mijn lidkaart in 

de bus krijg, aarzel ik niet mijn lidgeld ogenblikkelijk via bank- oF postkantoor over te schrijven. 


